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Anotace práce 

Disertační práce Československá modernistická ilustrace 50. a 60. let 20. století a její vliv na 

identitu současných českých autorů se zabývá vlivem modernistické ilustrace 50. a 60. let na 

generaci současných tuzemských autorů zejména v oblasti knižní a časopisecké ilustrace. 

Společnými znaky pro vybrané současné české a slovenské ilustrátory jsou kromě práce s 

digitálními nástroji a tzv. vektorovou grafikou také používání vizuálních prvků odkazující do 

minulosti. Právě pro autory pracující s vektorovou grafikou a digitálními nástroji může 

československá vizuální kultura 50. a 60. let představovat ideální inspirační zdroj. Práce sleduje na 

pozadí politické a historické situace v Československu 50. let pozvolný vývoj vizuálního jazyka 

vycházejícího z moderního umění a jeho opatrné uplatňováni v rozličných oblastech ilustrační 

tvorby na konci dekády až po komplexní rozšíření modernistické ilustrace v knihách, časopisech a 

propagačních prostředcích v průběhu 60. let. Věnuje se také v exilu působícímu ilustrátorovi 

Miroslavu Šaškovi. 

 

Abstract 

A doctoral thesis “Czechoslovakian modernist illustration of the 1950s and 1960s and its influences 

in the contemporary Czech visual culture” is focused on how a modernist illustration of the 1950s 

and 1960s influences Czech contemporary authors, especially illustrators. We can witness a 

particularly strong influence of the above mentioned modernist illustration and visual culture of that 

period in general among producers employing digital tools and vector graphics served. The thesis 

contains a historical study which follows developments of the visual language of graphic arts 

(illustration in particular) in the 1950s and 1960s in relation to fine arts. There is a special focus on 

a position of the 1960s’ modernist illustration within the applied arts of the period. Biographical 

study dedicated to illustrator M. Šašek introduce key figure of the (late) modernist period. 

http://slovnik.seznam.cz/en-cz/?q=illustration


5 

 

 

 

Obsah 

 

1 Úvod ............................................................................................................................................. 6 

2 Cíle disertační práce a její metodika ............................................................................................ 9 

3 Základní prameny ...................................................................................................................... 12 

4 Československá vizuální kultura v letech 1948–1958 ............................................................... 16 

4.1 Historická a společenská situace v Československu v letech 1945–1948........................... 16 

4.2 Vývoj československé kultury po roce 1945 ....................................................................... 17 

4.3 Ohlasy výstavy Obrazy národních umělců SSSR na pražském Slovanském ostrově v roce 

1947  ............................................................................................................................................. 20 

4.4 Sjezd národní kultury .......................................................................................................... 23 

4.4.1 Vyhlášení programu socialistického realismu .............................................................. 23 

4.4.2 Odmítnutí "formalismu" meziválečné avantgardy ....................................................... 24 

4.5 První konflikty mezi komunistickými radikály a předválečnými modernisty ve službách 

strany  ............................................................................................................................................. 25 

4.6 Vývoj situace po Stalinově a Gottwaldově smrti ................................................................ 26 

5 Návraty krotké moderny ............................................................................................................ 29 

5.1 Oficiální povolení zakládat umělecké skupiny ................................................................... 29 

5.1.1 Umělecká skupina Máj 57............................................................................................ 30 

5.1.2 Umělecká skupina Radar ............................................................................................. 32 

5.2 Knižní a časopisecká ilustrace 1948–1958 .......................................................................... 38 

5.2.1 Vznik Státního nakladatelství dětské knihy ................................................................. 39 

5.2.2 Večerní kresba Ondřeje Sekory .................................................................................... 41 

5.2.3 Hledání nových forem dětské literatury ....................................................................... 42 

5.2.4 Proměna encyklopedií a populárně-naučných publikací na pozadí dobového vývoje 43 

5.2.5 Od vědecké ilustrace k vědeckým fantaziím budoucnosti ........................................... 47 

5.2.6 Od komunální satiry k vizuálnímu humoru ................................................................. 52 

5.3 Světová výstava EXPO 1958 v Bruselu .............................................................................. 55 

6 Československá vizuální kultura v letech 1958–1968 ............................................................... 58 

6.1 Společenský vývoj v Československu v letech 1958–1968 ................................................ 58 

6.2 Knižní a časopisecká ilustrace pro děti a mládež po roce 1958 .......................................... 59 

6.2.1 Knížky pro chytré děti a další vývoj dětské populárně-naučné literatury .................... 60 

6.2.2 Vladimír Fuka .............................................................................................................. 65 

6.2.3 Knižní a časopisecká ilustrace pro nejmenší................................................................ 67 

7 Ilustrační tvorba Miroslava Šaška .............................................................................................. 76 

8 Ilustrace v propagačních prostředcích v letech 1948–1968 ....................................................... 82 

9 Ozvěny československé vizuální kultury 50. a 60. let v tvorbě současných českých a 

slovenských ilustrátorů .............................................................................................................. 89 

10 Závěr .......................................................................................................................................... 96 

Seznam informačních zdrojů 

Seznam obrazové příloh 

Obrazová příloha 

 

 

 

 



6 

 

1 Úvod 

 

V západní Evropě a v USA dochází v posledních deseti letech ke znovuobjevování ilustrátorů a 

grafických designérů činných v 50. a 60. let minulého století. Díla některých „znovunalezených“ 

autorů, například Jima Flory, Charlese Harpera, Julese Engela nebo Alexe Steinweisse, nyní 

představují výrazný zdroj inspirace pro celou řadu současných vizuálních umělců. K nejlépe 

zdokumentovaným příkladům tohoto trendu patří vliv donedávna pozapomenutého díla amerického 

umělce Jima Flory (1914 – 1998), který je spolu s Alexem Steinweissem považován za průkopníka 

moderního designu obalů gramofonových desek. Floru proslavila především práce pro hudební 

nakladatelství RCA Victor a Columbia Records na přelomu 40. a 50. let. Později se Flora živil jako 

reklamní grafik a ilustrátor, a na sklonku života bylo jeho dílo známé jen úzkému okruhu nadšenců 

a obdivovatelů ze západního pobřeží USA. Širší veřejnosti zpřístupnily Florovo dílo monografie 

amerického hudebního publicisty Irwina Chusida.1 

 

Tvorbu Jima Flory ovlivnilo dílo velikánů modernistické malby Pabla Picassa, Henriho Matisse 

nebo Paula Klee. V jeho obrazech a ilustracích lze najít také odkazy k nástěnným malbám 

mexických muralistů a karikaturistů Miguela Covarrubiase, Diega Rivery nebo José Orozca. Flora 

je považován za jednoho ze zakladatelů severoamerického grafického designu, vycházejícího z 

moderního umění, a jeho raný styl bezprostředně předznamenal příchod MAD-éry Harveyho 

Kurtzmana (MAD byl vlivný komiksový magazín) ve druhé polovině 50. let nebo 

undergroundového komiksu na začátku let šedesátých. 

 

Ze současných amerických autorů, kteří se hlásí k dílu Jima Flory, lze zmínit Garyho Basemana, 

Shaga, Tima Biskupa, Mellindu Beck, Michaela Bartalose nebo JD Kinga. Tito uznávaní vizuální 

umělci jsou držiteli mnoha ocenění spjatých s ilustrací. Rovněž práce komiksového tvůrce a 

ilustrátora Chrise Warea čerpá inspiraci z nejrůznějších tiskovin z období 30. až 50. let minulého 

století. Ware se spolu s dalšími jmenovanými autory výrazně podílí na vytváření dojmu, že 

používání plošné stylizace, odkazující k modernistickému designu, může být i v době 3D grafiky 

velmi úspěšnou strategií.  

 

Prokázat v dílech současných autorů přímé ovlivnění komerční ilustrací a reklamní grafikou z 

poloviny 20. století může být problematické. V případě Jima Flora je to však možné díky  

                                                 
1 The Mischievous Art of Jim Flora (2004), Curiously Sinister Art of Jim Flora (2007), The Sweetly Diabolic Art of Jim 

Flora (2009), The high fidelity art of Jim Flora (2013). 
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rozhovorům, které se současnými tvůrci vedl Irwin Chusid, a v nichž se samotní autoři vyznali z 

fascinace vizuálním stylem Jima Flory.2 

 

První tuzemskou reflexí tohoto trendu byl článek Tomáše Pospiszyla Jazz ze slunečního města, 

který před šesti lety vyšel v časopise Umělec3. Pospiszyl si všímal zvýšeného zájmu současných 

autorů Garyho Basemana, Shaga, Tima Biskupa, J.D. Kinga, Mellindy Beck atd. o práci amerických 

designérů, ilustrátorů a typografů z poloviny minulého století (konkrétně se věnoval právě Jimu 

Florovi). V článku se pozastavoval nad tím, že českému prostředí se „retrovlna“ prozatím úplně 

vyhnula. Závěr textu obsahoval výzvu k pátrání po „modernistických dekorech závěsových látek, 

časopisecké ilustraci z prvních let Mladého světa a anonymních sochařských reliéfech provinčních 

bufetů“4, a předpovídal návrat československé modernistické ilustrace z přelomu padesátých a 

šedesátých let do současné vizuální kultury. Jaký je tedy – osm let po jeho prognóze – vztah 

českých a slovenských autorů k užité grafice, karikatuře a ilustraci z poloviny minulého století? 

 

Lze říci, že v našem prostředí můžeme v poslední době sledovat spíš zvýšený zájem o vizuální 

kulturu z období normalizace. Do širšího povědomí se dostal například projekt Pavla Karouse 

Vetřelci a Volavky, který se zabývá plastikou ve veřejném prostoru 70. let, nebo výstava Husákovo 

3+1 o bytové kultuře stejného období. 

 

Atraktivní téma sídlištního životního stylu, bytové a spotřební kultury socialistického 

Československa 70. let zpracovala výstava Husákovo 3+1, kterou připravili pedagogové a studenti 

oboru Dějin a teorie designu a nových médií pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové v říjnu 

2007. Projekt se soustředil na první dekádu nastupující normalizace, během níž začalo docházet 

k masové výstavbě sídlišť. Výstava (a stejnojmenná publikace) si kladly za cíl reflektovat 

především estetiku každodennosti a běžný životní styl, který se rozvinul na socialistickém sídlišti. 

Předmětem zkoumání tedy nebyly oblasti obecně kladně hodnoceného vysokého designu, ale spíš 

polohy nacházející se na opačné straně spektra. Autoři výstavy pracovali s tezí, že zkoumání 

životního stylu vypovídá o historii země často mnohem autentičtěji, než vrcholné projevy designu.5  

 

Dokumentací, popularizací a ochranou výtvarných realizací, které vznikly ve veřejném prostoru 

v 70. a 80. letech, se od roku 2006 zabývá projekt Pavla Karouse Vetřelci a Volavky.6 Jeho název 

                                                 
2 Ibidem 
3 Tomáš Pospiszyl, Jazz ze Slunečního města, Umělec IX, 2005, č. 3, s. 48–53. 
4 Ibidem. 
5 Lada Hubatová-Vacková – Cyril Říha, Husákovo 3 + 1: bytová kultura 70. let, Praha 2007. 
6 Pavel Karous, O projektu, Vetřelci a volavky, http://www.vetrelciavolavky.cz/o-projektu, vyhledáno 20. 8. 2013. 
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vychází z lidového pojmenování základních morfologických typů těchto plastik: Kyčelní kost 

mamuta, Trifidi, Vetřelci nebo Volavky. Jde o projekt širokého rozsahu, do něhož se zapojilo mnoho 

aktivních jednotlivců, kteří vyhledávají zapomenuté normalizační plastiky ve svém okolí. Množství 

dochovaných sídlištních soch je důsledkem tehdejšího stavebního zákona, který ukládal všem 

státním stavebním projektům využít až 4% z celkového rozpočtu na výzdobu.7 Na plastikách, které 

vznikly při veřejných sochařských soutěžích, a zkrášlovaly nově vznikající sídliště, obchodní domy, 

polikliniky, atd., je patrný vliv tzv. „krotkého modernismu“, jenž se stal součástí státem oficiálně 

akceptovaného umění. 

 

Ve srovnání s četností dochovaných normalizačních plastik jsou doklady československé vizuální 

kultury z let 1948 – 1958 nepatrné. Zatímco se ve veřejném prostoru stále setkáváme s pozůstatky 

normalizační kultury, většina neonů z přelomu 50. a 60. let už nadobro zmizela z ulic současných 

měst. Obě období, první dekádu socialistického Československa a dobu normalizace, spojuje 

negativní hodnocení v současném kolektivním povědomí. Kritika totalitního režimu má za následek 

přezíravý postoj ke značné části československé kultury. "Brutální zacházení" s normalizačním 

uměním ve veřejném prostoru ostatně vedlo P. Karouse a jeho spolupracovníky k přesvědčení, že je 

třeba provést nejen systematickou dokumentaci, ale také "změnit vztah veřejnosti k těmto 

ohroženým kulturním památkám.".8 Domnívám se, že v případě ilustrace z 50. a 60. let, ať už se 

objevuje v knihách, časopisech nebo propagačních prostředích, je nutné postupovat stejným 

způsobem a mojí disertační práci chápu jako jeden z prvních kroků tímto směrem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Ibidem. 
8 Ibidem. 
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2 Cíle disertační práce a její metodika 

 

Teoretická část DP 

 

Průzkum československé vizuální kultury v letech 1948–1968 

 

Rozmezí let 1950–1959 je spojováno převážně s totalitním obdobím vlády jedné strany. Byla 

zavedena cenzura a možnost volného sdružovaní do uměleckých skupin a spolků byla potlačena. 

Došlo ke vzniku centrálně řízených uměleckých svazů a přechodu na sovětský kulturní model 

stalinistického typu. Oficiálním proudem se stal socialistický realismus a meziválečné avantgardní 

umění začalo být oficiálně vnímáno jako odchylka, která nemá v novém uspořádání šanci na přežití. 

Pod povrchem socialistického zřízení ale nadále přežívaly vlivy meziválečné avantgardy, které se 

znovu naplno projevily na konci 50. let a v podobě tzv. „bruselského“ stylu pronikly v 60. letech do 

všech vrstev společenského života v tehdejším Československu. V práci jsem se nejprve snažil 

vysledovat události, které na konci 40. let vedly k vyloučení moderního umění ze socialistické 

kultury a v další fázi jsem se snažil popsat mechanismy, které umožnili na konci další dekády návrat 

modernistického tvarosloví do československého užitého umění. 

 

Vyhledání klíčových děl dětské ilustrace z přelomu 50. a 60. let 20. století, které dokumentují 

opouštění dogmatu socialistického realismu a stojí na počátku moderní československé 

ilustrace  

 

Na sklonku padesátých let vznikaly první knižní edice, které pomáhaly redefinovat podobu 

naučných publikací pro nejmenší diváky a podílely se na revizi dlouho zaběhlého přístupu, že 

pravdivost a názornost zobrazení od sebe nelze oddělit. Změna grafického zpracování spolu 

s narůstající schematičností ilustračního doprovodu naznačil objevení nové cesty, jak dětským 

divákům zprostředkovat zákonitosti fungování okolního světa. 

 

Průzkum práce současných českých a slovenských ilustrátorů, jejichž práce odkazuje k  

prvkům recyklovaného modernismu 50. a 60. let 

 

V Čechách a na Slovensku lze také najít skupinu úspěšných autorů, jejichž práce čerpá inspiraci 

z recyklovaného modernismu 50. a 60. let 20. století. V rámci výzkumu jsem zjistil, že jejich 
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inspirační zdroje jsou velmi různorodé a jejich je práce ovlivněna především zahraničními umělci. I 

když by práce československých autorů z druhé poloviny 20. století mohla potenciálně představovat 

výrazný zdroj inspirace pro současnou generaci, tak absence přehledů a soupisů jejich díla, nebo 

dokonce monografických publikací, tomu z velké části zabraňuje. Přesto lze výjimečně najít v práci 

některých z nich, návaznost na československé předchůdce z tohoto období.  

 

Vytvoření biografické studie významného exilového ilustrátora Miroslava Šaška 

 

Miroslav Šašek je jedním z nejslavnějších českých ilustrátorů celého 20. století. Je autorem slavné 

série This is…, která vycházela v mnoha zemích světa a například knihy This is New York, se 

prodalo více než půl miliónů kopií. Jeho dílo bylo v tuzemském prostředí dlouho opomíjeno, ale 

v minulých dvou letech došlo k první reflexi jeho díla v rodném jazyce, když nakladatelství Baobab 

vydalo knihy To je New York, To je Řím, To je Austrálie, To je Londýn a To je Paříž.   

 

Praktická část teoretické DP 

 

Vznik internetových stránek padesátky.info (spolu s P. Ryškou)  

 

Stránky se zaměřují na zkoumání československé vizuální kultury v letech 1950–1959 a věnují se 

také současným českým a slovenským ilustrátorům, jejichž práce odkazuje k recyklovanému 

modernismu 50. let, nebo je inspirována dílem tehdejších kreslířů, karikaturistů, propagačních 

grafiků a ilustrátorů. Na stránkách jsem publikovat některé části výzkumu spojeného s mojí 

disertační prací, které se týkají převážně současných autorů. Doména padesátky.info slouží také 

jako přehledná obrazová databáze. 

 

Praktická část DP 

 

Vydání autorské knihy Ztracená perspektiva 

 

Knihu vydává Přehlídka animovaného filmu Olomouc společně s nakladatelstvím Fiume. Publikace 

vznikla ve spolupráci s umělkyní Veronikou Vlkovou. Obsah knihy tvoří pouze ilustrace bez 

doprovodu jakéhokoliv textu. Námětem ilustrací je městská krajina, v jejíž vizuální podobě se 

odráží inspirace československou ilustrací 60. let 20. století (zvláště Zdeněk Miler). Kniha vyšla v 

květen 2012. Oficiální představení Ztracené perspektivy proběhlo na stejnojmenné výstavě v Galerii 

Chodovská tvrz v Praze 19. května 2012.  
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Série autorských výstav zabývajících se animací v kontextu současného galerijního umění 

 

Společně s Veronikou Vlkovou jsem v rozmezí let 2012–2015 uspořádal autorské výstavy Ztracené 

perspektiva, Nemusí se hned rozednít, Kouzlo Zapomnětlivosti, Zdroj a Ztrácení, které zkoumali 

možnosti galerijní prezentace pohyblivého obrazu. V rámci výstav vznikly také 3 krátkometrážní 

animované filmy Bubi, Kouzlo zapomnětlivosti a Ztrácení. 

 

Metodika 

 

Disertační práce Československá modernistická ilustrace 50. a 60. let 20. století a její vliv na 

identitu současných českých autorů se pohybuje převážně v oblastech knižní a časopisecké 

ilustrace. Práce reflektuje vliv modernistické ilustrace 50. a 60. let na generaci současných českých 

a slovenských autorů ilustrátorů. Zkoumá také ale vývoj vizuálního jazyka vycházejícího 

z moderního umění a jeho postupné uplatňováni v rozličných oblastech užité tvorby (převážně 

ilustrace) až po komplexní rozšíření modernistické ilustrace v knihách, časopisech a propagačních 

prostředcích v průběhu 60. let 

 

Z toho důvodu jsem jako hlavní formu práce zvolil přehledovou studii. V některých částech práce je 

k dosažením dílčích cílů použita metoda historického výzkumu. Jedná se o některé části 4. a 5. 

kapitoly, která se zabývá kulturně-historickou a politickou situací v tehdejším Československu.     

 

Mezi hlavní zdroje informací v rámci mého kvalitativního výzkumu patří kromě studia dokumentů, 

vyhledávání dostupných archivů a sběru obrazového materiálu, také rozhovory se současnými 

autory. Rozhovory měli v první fázi formu obecnějšího interview. Přechod k strukturovaným 

rozhovorům, jejichž účelem bylo ověřování průběžně stanovených hypotéz, následovalo až 

ve druhé fázi, kdy již byla jasně definována cílová skupina současných českých a slovenských 

ilustrátorů, kterých se práce týká. Zásadní zdroj informací představovalo setkání s ilustrátorem a 

kreslířem Jaroslavem Malákem, který pomohl objasnit dosud neprobádané oblasti československé 

vizuální kultury druhé poloviny 20. století.  
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3 Základní prameny 

 

Vedle projektů, reflektujících normalizační bytovou kulturu a plastiku, proběhly v poslední době 

také výstavy Umění je abstrakce, Planeta Eden a Bruselský sen, zaměřené na práci 

československých malířů, knižních grafiků, karikaturistů a ilustrátorů. Výstava Umění je abstrakce,9 

jejímž kurátorem byl Zdeněk Primus, předložila hypotézu, že za úspěchem „bruselského“ stylu stálo 

prosakování abstraktních tendencí z volné tvorby tehdejších avantgardních umělců do knižní 

grafiky a typografie, která byla pouhým zdrojem obživy. Opomenuta zůstala „spodní patra“ 

grafického designu, spjatá s karikaturou a časopiseckou ilustrací. 

 

K Výstavě Planeta Eden, kterou připravili Tomáš Pospiszyl a Ivan Adamovič, vyšla 

stejnojmenná publikace, která rekapitulovala historii československé vědecké fantastiky v knižní 

kultuře, ve výtvarném umění, ve filmu i v komiksu v období vymezeném léty 1948–1978. Přestože 

se orientovala primárně na vědecko-fantastický žánr, nabídla ucelený pohled na československou 

vizuální kulturu na začátku druhé poloviny dvacátého století. V knize se vedle projevů tehdejšího 

avantgardního umění můžeme setkat například i se satirickými figurativními ilustracemi Jaroslava 

Maláka, které byly původně publikovány v Dikobrazu. 

 

Na výstavním projektu Bruselský sen spolupracovalo více autorů a institucí. Postupně se objevila 

v Moravské galerii v Brně, v Galerii hlavního města Prahy a nakonec doputovalo do Slovenské 

národní galerie v Bratislavě. Také k této výstavě byl vydán rozsáhlý katalog s bohatým obrazovým 

doprovodem, z něhož je zřejmé, že československá vizuální kultura v období po světové výstavě 

Expo 1958 v Bruselu je zmapována mnohem podrobněji než předchozí dekáda. 

 

Výzkumy vizuální kultury 50. let se po roce 1989 soustředily především na připomenutí tuzemské 

podoby socialistického realismu10 nebo na zhodnocení nezávislých tvůrčích experimentů (například 

v díle Vladimíra Boudníka). „Nižším patrům“ grafického designu tohoto období nebo ilustrační 

tvorbě výtvarných umělců nebyla zatím věnována větší pozornost. Například Dobroslav Foll, 

František Skála st. nebo Teodor Rotrekl, členové umělecké skupiny Radar, se intenzivně věnovali 

karikatuře i časopisecké ilustraci, kterou však nezmiňuje monografie Václava Formánka z roku 

1971,11 ani novější publikace. 

 

                                                 
9 Zdenek Primus, Umění je abstrakce. Česká vizuální kultura 60. let, Praha 2003. 
10 Ivan Adamovič – Tomáš Pospiszyl, Planeta Eden, Praha 2010. 
11 Výstavu Československý socialistický realismus 1948–1958 připravila Terezie Petišková pro Galerii Rudolfinum na 
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Zlatá éra československé vizuální kultury 60. let je dosud spojována především s tvůrci „vysokého“ 

umění, zatímco poněkud stranou zůstávají jejich kolegové z řad reklamních grafiků, ilustrátorů nebo 

propagačních výtvarníků. Československá ilustrace a typografie přitom dosáhla na přelomu 50. a 

60. let úrovně, která je srovnatelná se západní Evropou a USA. „Bruselské“ období bývá vnímáno 

jako synonymum úspěchu a kvality, ale celá řada tvůrců zůstává ve stínu několik významných jmen. 

Dá se říci, že dveře do „nižších pater“ grafického designu zůstávají stále přivřené.  

 

Jednou z mála předlistopadových publikací, která se komplexně věnuje československé ilustrační 

tvorbě druhé poloviny 20. století je kniha Františka Holešovského s názvem „Čeští ilustrátoři pro 

děti a mládež“12. František Holešovský působil v pozdějších letech ve Svazu českých výtvarných 

umělců jako člen komise teoretiků. Jeho jméno je spojeno také s časopisem Ohníček, v němž 

zastával od roku 1950 funkci vedoucího redaktora a v letech 1959 – 1968 řídil měsíčník „Estetická 

výchova“. Profesor Holešovský se věnoval publikační činnosti spojené s dětskou ilustrací již od 40. 

let 20. století. Vydání slovníku obsahujícího medailonky téměř 170 československých ilustrátorů a 

výtvarníků věnujících se obrazovému doprovodu dětských knih se však nakonec nedočkal. 

Publikace vyšla až těsně po jeho smrti. Kniha byla vydána v roce 1989, ale podstatná část vznikala 

v dobách normalizace. Její největší nevýhodou je vedle jejího ideového zabarvení také absence 

autorů, kteří byli pro režim nepohodlní, nebo emigrovali.   

 

Časopisecké ilustrace z padesátých a šedesátých let slouží častěji historikům jako bohatý pramen 

vizuálního materiálu, než výtvarníkům jako zdroj inspirace. Příkladné využití karikatur jako 

ilustračního doprovodu k soudobým dějinám můžeme najít v knize Jiřího Pernese Dějiny 

Československa očima Dikobrazu, kterou v roce 2003 vydalo nakladatelství Barrister & Principal. 

Historik Jiří Pernes zcela po právu označil humor Dikobrazu jako „pokleslý a poplatný 

komunistické politice“, ale zároveň jej považoval za „svébytný historický pramen“ k zásadním 

událostem, k nimž v Československu došlo po Druhé světové válce.13  

 

Dikobraz byl po roce 1948 jediným českým satirickým periodikem, a o jeho přímé návaznosti na 

politiku KSČ nemůže být nejmenších pochyb. Jednotlivé kresby mají přitom rozpoznatelné autory, 

jejichž názor je sice podřízen tlakům stranické ideologie, ale řada z nich vykazuje též cílevědomou 

emancipaci od šablon bojovné karikatury a protěžované komunální satiry. Vedle Bohumila Štěpána  

                                                                                                                                                                  
přelomu let 2002 a 2003. 
12František Holešovský, Čeští ilustrátoři v současné knize pro děti a mládež, Praha 1989. 
13 Například stručné Ohlédnutí za dílem Dobroslava Folla z roku 2008 od Kateřiny Tučkové, kde je autorova „užitá 

tvorba“ shrnuta v jednom závěrečném odstavci. 
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nebo Karla Vacy lze jmenovat například Jaroslava Maláka, který se přes ilustrování satirických 

šlehů propracoval k osobitému rukopisu se smyslem pro čistě vizuální humor.14  

 

Zatímco výtisky Dikobrazu zůstaly v mnoha exemplářích bezvadně zachovány, velmi málo známé 

jsou práce autorů, kteří z republiky emigrovali, a profesního uznání dosáhli v zahraničí. Mezi 

nejvýznamnější patří Miroslav Šašek, už zmíněný Bohumil Štěpán nebo Vladimír Fuka.  Dílo 

posledně jmenovaného bylo částečně zpřístupněno díky monografii Cesta labyrintem / Journey into 

the Labyrinth15, a jeho práce pomalu proniká i k širší veřejnosti.  

 

O práci Bohumila Štěpána po jeho odchodu do Západního Německa v roce 1969 se u nás neví 

téměř nic. Miroslav Šašek emigroval již v roce 1948, a dá se tak říci, že zmizel z dohledu jako 

první. Jedná se o autora, jenž za hranicemi dosáhl největšího věhlasu. Proslavil se zejména sérií 

ilustrovaných dětských knížek, z nichž první vyšla už v roce 1959. Téměř po třiceti letech od 

autorovy smrti se jí dočkala také česká veřejnost. Knihy To je New York, To je Řím, To je Austrálie, 

To je Londýn a To je Paříž vyšly v průběhu minulých dvou let v nakladatelství Baobab.16  

 

Místem, kde se stále častěji objevují práce československých grafiků a ilustrátorů z druhé poloviny 

20. století, je internet. Webové stránky madeinczechoslovakia.org jsou virtuální sbírkou 

československého užitého umění z let 1918 až 1992.17 Naneštěstí se jedná o shromažďování 

obrazového materiálu bez ukotvení v širším kontextu, přesnějšího časového zařazení, a často zde 

chybí i jméno autora. K internetovým stránkám, které se zabývají vizuální kulturou 50. a 60 let, 

patří také blog expo58.blogspot.com.18 Podtitul stránek „Vše o stylu zvaném Brusel“ jasně vypovídá 

o jejich zaměření. Vykazují bohužel stejné neduhy jako web madeinczechoslovakia.org, a obrazový 

materiál většinou publikují bez dalších informací. 

 

Náležitosti přehledného katalogu naopak splňuje kolekce československých filmových plakátů z let 

1950 až 1989, kterou buduje Pavel Rajčan. Internetová galerie pražského obchodu Terryho 

ponožky19 čítá kolem deseti tisíc položek, a obsahuje i profily jednotlivých autorů. Určitá 

nevyváženost jejich zpracování však upozorňuje na skutečnost, že bílá místa v nedávné historii 

našeho užitého umění jsou možná větší, než se na první pohled zdá.  

                                                 
14 Jiří Pernes, Dějiny Československa očima Dikobrazu 1945–1990, Praha 2003.    
15 Pavel Ryška, Jaroslav Malák, Živel XVIII, 2012, č. 36, s. 146–151. 
16 Zdenek Primus, Vladimír Fuka – Cesta labyrintem / Journey into the Labyrint, Praha 1999. 
17 První dvě knihy Miroslava Šaška konečně česky a slovensky. Baobab, http://www.baobab-books.net/prvni- dve-

knihy-miroslava-saska-konecne-cesky-slovensky, vyhledáno 20. 8. 2013. 
18 Applied Art and Design 1918–1992, Made in Czechoslovakia, http://madeinczechoslovakia.org/about/, vyhledáno 20. 

8. 2013. 
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Opomíjené projevy vizuální kultury v letech 1948–1960 byly prvotním impulzem ke vzniku 

projektu Padesatky.info20 Internetové stránky, zaměřené na průzkumy československé vizuální 

kultury, založil Pavel Ryška a Jan Šrámek. Padesátky sledují přežívání odkazů meziválečné 

moderny i motivů mnohem starších, a hledají drobné rýhy a pukliny, narušující poúnorovou 

homogenizaci československé kultury pod zástavou socialistického realismu. Věnují se také 

současným českým a slovenským vizuálním umělcům, jejichž práce odkazuje k recyklovanému 

modernismu padesátých let nebo je inspirována dílem tehdejších kreslířů, karikaturistů, 

propagačních grafiků a ilustrátorů. 

 

Výrazný zájem o československou vizuální kulturu lze sledovat rovněž na zahraničních 

internetových stránkách. Na webu grainedit.com je možné najít téměř dvě desítky příspěvků 

s hlavním tagem „czechoslovakia“. Grainedit založil publicista Dave Cuzner, a zaměřil jej na 

interakce "klasické" moderny a modernistické ilustrace z 50.–70. let s díly těch současných 

designérů a ilustrátorů, kteří z odkazu svých předchůdců čerpají inspiraci. Vedle plakátů a knižních 

ilustrací jsou zde nejhojněji zastoupeny reprodukce etiket a nálepek z období 50.–70. let dvacátého 

století. Československé zápalkové nálepky jsou spolu s plakátovou tvorbou z tohoto období 

nejvyhledávanějším a také nejreflektovanějším artiklem mezi současnými komerčními grafiky a 

ilustrátory z Japonska, západní Evropy a USA.21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
19 Terryho ponožky, http://www.terryhoponozky.cz/o-terryho-ponozkach, vyhledáno 20. 8. 2013. 
20 Pavel Ryška, Československá vizuální kultura v 50. letech, Padesátá léta, http://padesatky.ffa.vutbr.cz/1-padesata-

leta, vyhledáno 20. 8. 2013. 
21 Applied Art and Design 1918–1992, Made in Czechoslovakia, http://madeinczechoslovakia.org/about/, vyhledáno 20. 

8. 2013. 
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4 Československá vizuální kultura v letech 1948–1958 

4.1 Historická a společenská situace v Československu v letech 1945–1948 

 

Politická situace po skončení 2. světové války v Československu byla během posledních dvou 

dekád zevrubně zmapována a podrobena široké společenské diskuzi. I když i po 70 letech od 

utichnutí posledních výstřelů na našem území, zůstávají některé otázky stále nezodpovězené nebo 

budí kontroverzi, nemá moje práce jakoukoli ambici hlouběji se zabývat tímto tématem. Nicméně 

vzhledem k povaze a jejímu určení považuji za důležité stručně pospat historický a společenský 

vývoj v Československu v letech 1945–1948, který se bezprostředně týká obsahu navazujících 

kapitol. 

 

Československé území bylo na sklonku druhé světové osvobozeno sovětskou Rudou armádou a 

setrvání ve sféře vlivu Sovětského svazu definitivně stvrdily výsledky Postupimské konference, 

která se konala v prvních měsících po skončení 2. světové války na evropském bojišti. Těsně před 

jejím skončením se ve východoslovenských Košicích sešli představitelé prozatímní československé 

vlády. Jednání mezi londýnskou exilovou vládou vedenou prezidentem Edvardem Benešem a 

moskevským vedením KSČ v čele s Klementem Gottwaldem vyústilo v dohodu o vytvoření 

Národní fronty Čechů a Slováků. K vyhlášení tzv. Košického vládního programu, který byl 

vypracován na základě návrhů moskevského vedení KSČ, došlo oficiálně 5. 4. 1945.22 Ve 

skutečnosti byl tajně podepsán již 29. 3. v Moskvě a jeho přijetí představuje první selhání 

prodemokratických struktur v Československu. Košický vládní program určoval budoucí směřování 

poválečné československé politiky. Zdůrazňoval politickou orientaci na Sovětský svaz, konfiskaci 

majetku Němců, Maďarů a kolaborantů, rovnoprávnost mezi Čechy a Slováky. Dále obsahoval 

pasáže oznamující zřízení národních výborů, transformaci hospodářské a sociální politiky a také 

zmínku o zákazu činnosti pravicových politických stran.23  

 

Po volbách v roce 1946 se KSČ podařilo ovládnout téměř všechny klíčové pozice ve vládě a také v 

ozbrojených složkách. Po odmítnutí Marshallova plánu a díky liknavému postupu demokratických 

struktur třetí republiky nestálo komunistům téměř nic v cestě k uchopení veškeré moci v tehdejším 

Československu. Komunistický převrat dovršený 25. února 1948 byl už jen logickým vyústěním 

dané situace. 

                                                 
22Miroslav Bouček – Miloslav Klimeš – Marta Vartíková, Program revoluce: ke vzniku Košického vládního programu. 

Praha 1975.  
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V březnu 1948 došlo ke znárodnění podniků čítajících více než 50 zaměstnanců (celkově se jednalo 

o 95% veškerých průmyslových kapacit, které ještě nebyly v rukou státu po první vlně znárodnění 

z října 1945) a rozdělení zemědělské půdy, která byla větší než 50 ha.24 Brzy následovala reforma 

školství spolu se zákonem o všeobecném zdravotním pojištění. Byla likvidována veškerá politická 

opozice a režim upevňoval svoji pozici pomocí vykonstruovaných procesů, na jejichž konci stály 

kromě dlouholetých trestů odnětí svobody také popravy jeho odpůrců. Kromě přímých odpůrců 

režimu byli likvidováni také liberálové, církev, sokolové nebo účastníci západního odboje.25  

Definitivní konec demokracie představoval 9. květen 1948, kdy bylo Československo prohlášeno 

lidově demokratickou republikou. Vyčerpaný a nemocný prezident Edvard Beneš, který byl ještě 

stále formální hlavou státu, odmítl podepsat tzv. Ústavu devátého května a abdikoval.26 Na jeho 

místo nastoupil Klement Gottwald a z Československa se definitivně stal na dalších více než 40 let 

satelit Sovětského svazu. 

 

4.2 Vývoj československé kultury po roce 1945 

 

Už v květnu 1945 prohlásil komunistický ministr školství a osvěty Zdeněk Nejedlý na Manifestaci 

kulturních pracovníků v pražské Lucerně v rámci svého projevu Za lidovou a národní kulturu: „A 

tak buržoasie dosáhla i toho, co bylo největším jejím zájmem: tato kultura vykopla přímo propast 

mezi sebou a lidem, který tak zůstal vně všeho dění. I naší kulturou proběhl tento proces, i když ve 

zvláštní, naší modifikaci. Naše buržoazie byla příliš mladá a rozvila se bohatě teprve v posledních 

desetiletích, aby v ní byla živná půda pro úpadkovou kulturu umělecké a jiné dekadence. My proto 

přejímali dekadenci odjinud, nejvíce z Francie, jako země nejtypičtější buržoasie. A naši mladí cítili 

i ony její výstřelky jinak. Jako protest proti nesmyslnému maloměšťáctví, jež u nás bylo hlavní 

společenskou chorobou. Odtud politická pokrokovost našich dekadentních básníků a umělců. Ale 

v kultuře samé i tu se dostavilo zlo, vyvolané úpadkovou kulturou. I u nás otevřela se propast mezi 

lidem a tzv. moderním uměním, moderní kulturou.“27 Projev naznačil, jakým směrem se bude ubírat 

vztah kulturní politiky KSČ k formám meziválečného avantgardního umění. 

 

Nejedlý ostře vystoupil proti všem formám meziválečného avantgardního umění a apeloval na 

přenesení lidových prvků do oficiálního umění. Vyzýval k vytvoření národní kultury, která by 

                                                                                                                                                                  
23 Ibidem 
24 Václav Lhota, Znárodnění v Československu: 1945–1948, Praha 1986. 
25 Karel Kaplan, Pravda o Československu 1945–1948. Praha 1990. 
26 Karel Kaplan, Poslední rok prezidenta: Edvard Beneš v roce 1948. Brno 1993. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Kaplan
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stavěla na klasicích. Byl také jedním z nejhorlivějších zastánců socialistického realismu, který se 

měl stát brzy jediným možným tvůrčím východiskem.28  

 

Záměrem této práce není sledování strukturálních pohybů v kulturní politice nově nastupující 

garnitury. Přehled vývoje kulturní politiky a fungování jejího systému na přelomu 50. a 60. let 

rozkryli poměrně podrobně ve svojí práci s názvem V zajetí mocí – Kulturní politika, její systém a 

aktéři (2006) Jiří Knapík a tímto tématem se také zabývala publikace Alexeje Kusáka Kultura a 

politika 1945–1956 (1998). Hlavní události ve výtvarném umění jsou podrobně zmapovány 

v antologii České umění 1939–1989: programy, kritické texty, dokumenty (2001) autorů Jiřího 

Ševčíka, Pavlíny Morganové a Dagmar Duškové. Domnívám se nicméně, že z důvodu zachování 

komplexnosti a kontinuity jednotlivých částí práce, je nutné nastínit v ní některé zásadní události a 

změny, které se odehrály v kulturní sféře v Československu po skončení 2. světové války. Zajímají 

mě především konkrétní události, které dokumentují proměnu ve vnímání přístupu mocenských 

struktur k problematice tzv. „moderního umění“.  

 

Meziválečná orientace na západoevropské avantgardní umění začala být po skončení 2. světové 

války systematicky napadána a zpochybňována prosovětsky zaměřenými autory a komunistickými 

kulturními činovníky. K definitivnímu narušení její předválečné kontinuity došlo po únorovém 

převratu v roce 1948, kdy se jakékoliv formy moderního umění staly pro vládnoucí garnituru 

naprosto nepřípustnými. 

 

Stejně jako například hospodářství čekal i všechny vrstvy kulturního života po únoru 1948 přechod 

na centrální způsob řízení podle sovětského vzoru. Byla zavedena cenzura a rušeny umělecké 

skupiny, spolky a ostatní výtvarné organizace. Na jejich místo nastoupila celostátní organizace Svaz 

československých výtvarných umělců (SČSVU) programově se hlásící k poúnorové politice. 

Výtvarníci měli byt do jednotlivých středisek SČSVU rozřazováni podle svého bydliště.29 

Přístup umělců a výtvarníku ke změnám, které nastaly v kulturním prostředí po únoru 1948, lze 

rozdělit do 3 hlavních kategorií. První kategorii tvoří umělci, kteří se rozhodli na novém uspořádání 

nejen participovat, ale chtěli ze změny politického systému vytěžit co nejvíce a využili nové 

podmínky ke svému kariernímu růstu. Příkladem takového umělce je malíř Jan Čumpelík. Již před 

únorovým převratem v roce 1948 se veřejně hlásil k linii socialistického realismu a patřil ke 

skupině autorů, kteří přivítali výstavu sovětského malířství na pražském slovanském ostrově 

                                                                                                                                                                  
27 Zdeněk Nejedlý, Za lidovou a národní kulturu, Var I, 1948, č. 1., s. 5–21. 
28 Ibidem. 
29 Jiří Knapík – Martin Franc, SČSVU, Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967, 

Praha 2012, s. 893–895. 

http://www.galeriebrno.cz/webrotrekl.pdf
http://www.galeriebrno.cz/webrotrekl.pdf
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s neskrývaným nadšením. Lze ho také považovat za jednoho z hlavních protagonistů umění 

stalinské éry v Československu.30  

 

Čumpelík se rovněž velmi aktivně angažoval v kulturní politice. Jako příklad lze uvést jeho ostrý 

dopis Akčnímu výboru českých výtvarníku, napsaný těsně po únorovém převratu, ve kterém 

protestoval proti zastoupení Aloise Fišárka, Františka Grosse, Jana Kotíka a dalších umělců v tomto 

orgánu.31 Dopis vyvolal ve své době značné vzrušení. Podle Čumpelíka dosavadní dílo 

jmenovaných navazovalo na západní kapitalistické a buržoazní umění a neopravňovalo tedy 

jmenované umělce podílet se na vedení výtvarného života v nových poměrech. 

 

Druhou kategorii tvořili umělci, kteří se odmítli na novém směřování kultury jakkoliv podílet a 

vědomi si situace, v níž se nacházejí, rozhodli se raději dobrovolně stáhnout z veřejného života a 

distancovat se tak od všech dobových ideologií. Libeňská skupina kolem Bohumila Hrabala a 

Vladimíra Boudníka, do které patřili Egon Bondy, Mikuláš Medek, Jana Krejcarová, Zbyněk Sekal, 

atd., proklamovala toto stanovisko ve svém textu Abdikace zveřejněném v roce 1950. „V době 

zklamaných nadějí tímto textem demonstrovali provokativní rozhodnutí nespojit svoje naděje 

s nadějemi ostatních a být šťastnými jiným způsobem než v odložené budoucnosti socialismu.“32 

Umělci spadající do této kategorie odmítali jakékoliv kompromisy s režimem a velká část z nich se 

později ve své tvorbě vydala cestou strukturální abstrakce. Radikální postoj vůči systému 

zapříčiňoval také jejich kritické vnímání tzv. „krotkého modernismu“33, který se začal objevovat 

v československém výtvarném umění po roce 1956.34 

 

Třetí a nejpočetnější skupinu (dalo by se použít také označení „střední proud“) tvořili autoři, kteří se 

kulturního dění v socialistickém Československu sice účastnili, ale jejichž tvorba se značně 

vzdalovala vizím stranické garnitury o podobách socialistického realismu a pokud byli součástí 

umělecké scény, stáli spíše na jejím okraji. V podmínkách pomalého uvolňování politické situace na 

konci 50. let se tito umělci pokusili vyřešit krizi socialistického realismu prostřednictvím 

rehabilitování moderního umění.35 Mnozí z nich se hlásili k socialismu nebo sami sebe vnímali jako 

komunisty, ale neúčastnili se třenic uvnitř mocenských struktur totalitního systému. Kromě celé 

                                                 
30Jiří Ševčík – Pavlína Morganová – Pavlína Dušková, 1948–1956, in: ibidem, České umění 1938–1989 

programy / kritické texty / dokumenty, Praha 2001, s. 105– 109.  
31 Ibidem 
32 Bohumil Hrabal, Něžný barbar, Praha 1990, s. 131–140. 
33 Podle eseje Josefa Bruknera „Krotká generace“; termín nově použil Vojtěch Lahoda, Krotký modernismus, In: Marie 

Judlová (ed.), Ohniska znovuzrození: České umění 1956- 1963 (katalog), Galerie hlavního města Prahy-  Ústav dějin 

umění AV ČR, Městská knihovna v Praze 1994. 
34 Jiří Ševčík – Pavlína Morganová – Pavlína Dušková, 1957–1963, in: Ševčík – Morganová – Dušková 2001, s. 116–

119. 



20 

 

řady umělců spadá do této kategorie početná skupina propagačních výtvarníků, grafiků a ilustrátorů 

působících spíše na poli užitého umění, které v podmínkách socialistického Československa na 

přelomu 50. a 60. let 20. století zažívalo nebývalý rozmach. Do této kategorie můžeme zařadit např. 

Dobroslava Folla, Theodora Rotrekla, Jaroslava Maláka, Bohumila Štěpána nebo Vladimíra Fuku. 

Právě tito autoři představují hlavní oblast mého zájmu. Na jejich práci lze pozorovat opatrnou 

rehabilitaci modernistického tvarosloví na konci 50. let a jeho následné rozšíření napříč všemi 

formami užitého umění v 60. letech. 

 

4.3 Ohlasy výstavy Obrazy národních umělců SSSR na pražském Slovanském ostrově v roce 

1947  

 

„ Prošli jsme se v Praze mnoha vzácnými a krásnými výstavami. Viděli jsme již grafiku většiny 

zemí evropských. Setkali jsme se po letech znova s velikým a zapalujícím francouzským malířstvím 

a sochařstvím, viděli jsme výtvarné umění demokratického Španělska, spatřili jsme práci moderní 

Ameriky, Holanďany a konečně také malíře ruské.“36 Citace, jejímž autorem je Otakar Mrkvička, 

pochází ze sborníku Střetnutí nesoucího podtitul Sovětské malířství a současné umění. Publikaci 

vydalo pražské nakladatelství Vladimír Zikeš v edici Žikešův špalíček o umění a obsahuje veškeré 

uveřejněné texty a ohlasy, vztahující se k výstavě tehdejšího sovětského malířství na pražském 

Slovanském ostrově z obou stran tehdy vášnivě diskutujících táborů. 

 

Výstava Obrazy národních umělců SSSR na pražském Slovanském ostrově představovala první 

rozsáhlou prezentaci sovětského oficiálního socialistického realismu v Československu. Konala se 

po výstavách současného francouzského, španělského, anglického a amerického umění v Praze. 

Mrkvička dále v úvodu Střetnutí o výstavě pokračuje: „Byla očekávána na mnoha stranách 

s pochopitelnou zvědavostí. Právem doufali v ní návštěvníci uvidět více než pouhé malovaní, plytké 

a bezobsažné. Chtěli v ní spatřit sovětskou skutečnost, promítnutou ve tvary a barvy. Část 

obecenstva, a doznejme, že značná část, byla spokojena s tím, co uviděla.“37  

 

Výstavu 86 děl čtveřice sovětských malířů Alexandra Gerasimova, Sergeje Gerasimova, Alexandra 

Dejneka a Arkadyje Plastova zahájil 12. dubna 1947 v prostorách žofínského sálu Václav Rabas. Ze 

všech výstav tehdejšího světového umění, vzbudila největší zájem veřejnosti právě výstava Obrazy 

národních umělců SSSR. Rozpoutaly se kolem ní také největší a nejbouřlivější diskuze. Přestože 

                                                                                                                                                                  
35 Ibidem. 
36 Otakar Mrkvička, Úvodem, in: Střetnutí: sovětské malířství a současné umění, Praha 1947. s. 9–14. 
37 Ibidem. 
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část odborné veřejnosti přijala výstavu se značnými rozpaky a rozčarováním, kritické hlasy 

zaznívaly na adresu výstavy jen velmi opatrně.  

 

Autoři dalších příspěvků si všimli výrazných rozdílů v hodnocení výstavy mezi laickou a odbornou 

veřejností: „Po výstavě amerického výtvarného umění je to výstava umění sovětského, která diváka 

školeného uměním evropským uvede často do zoufalých rozpaků. Jinak diváka neškoleného, neboť 

ten se tu zřejmě cítí znamenitě, jak ukazují tisícové návštěvy a zápisy v knize hostů.“38 Stovky 

pozitivních reakcí v návštěvní knize z řad neumělecké veřejnosti se staly později také vítaným 

argumentem úředníku KSČ v tažení proti jakýmkoliv projevům tuzemského avantgardního umění. 

Vyspělost sovětského umění měl také vyzdvihnout fakt, že se všech poválečných výstav se 

největšího diváckého ohlasu dočkala na úkor „formálního a estétského umění z Francie a USA“ 

právě výstava Obrazy národních umělců SSSR.     

 

Následující zápisy z návštěvní knihy svědčí o tom, že mezi laickou veřejností byla výstava přijata 

téměř s nekritickým nadšením:  

 

„Výstavu tak vysoké úrovně bych chtěl v Praze vidět častěji.“39 

 

„Takovému umění rozumíme my neumělci.“40 

 

„Sem by měli přijít též se podívat všichni surrealisté, aby viděli, jaké vlastně umění miluje lid.“41 

 

Obrazy překrásné. K takovému výtvarnému umění by brzo našly nejširší vrstvy lidu kladný poměr; 

doufám, že tato výstava přiměje mnoho našich modernistů k zamyšlení.“42 

 

„To je pravé umění, bez něhož se národ nemůže obejít v boji proti fašismu a reakci.“43 

 

„Jestliže Západ znamená Picasso a tito umělci Východ – dává svůj hlas východu.“44 

 

                                                 
38 Čí myšlence dává výstava za pravdu?, in: Otakar Mrkvička (ed.), Střetnutí: sovětské malířství a současné umění, 

Praha 1947, s. 25–26. 
39 Ibidem. 
40 Ibidem. 
41 Ibidem. 
42 Ibidem. 
43 Ibidem. 
44 Ibidem. 
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Právě z východu přišel před skončením expozice další impuls, který vedl k vygradování sporů 

ohledně sovětské výstavy. Jeho autorem byl ředitel moskevské treťjakovské galerie Alexandr 

Zamoškin: 

 

„Ještě jsou však v Československu umělci, kteří zastávají buržoasní theorii „umění pro umění“. 

Vstupují do uměleckého sdružení „Mánes“ i do jiných uměleckých skupin. Jejich sdružení nesoucí 

jméno Josefa Mánesa nemá nic společného s tvorbou tohoto velikého umělce, skutečného umělce 

národního realismu, jehož tvůrčí činnost byla na vrcholu v šedesátých letech minulého století, kdy 

nastalo obrození české kultury. Neprávem nese toto sdružení jeho jméno. Stopou formalismu jde 

také Vysoká škola užitého umění (UMPRUM) v Praze. Zřekli se nejlepších uměleckých tradic 

svého národa tito estétští formalisté, city zbavené národních hodnot a snaží se napodobit svým 

provinčním formalismem představitele francouzského a amerického dekadentství.“45 

 

Citace pocházející z části útočného článku Alexandra Zamoškina z deníku Moskevská pravda, který 

ještě více rozbouřil emoce po skončení výstavy sovětských umělců v Praze. Zamoškin obviňoval 

tehdejší umělce sdružené ve spolku Mánes spolu se studenty Vysoké školy uměleckoprůmyslové 

z estétského formalismu, nenárodní dekadence, napodobování západní kultury a naopak vyzdvihnul 

tvorbu vybraných českých realistů, konkrétně ocenil odhodlání malíře – realisty Jana Čumpelíka 

vydat se ve svojí další tvorbě po šlépějích socialistického realismu. 

 

Studenti VŠUP na jeho kritiku reagovali v otevřeném dopise, ve kterém vysvětlovali, že pokud „se 

naše výtvarná kultura hlásí k dílu socialismu a na tomto díle podle svých sil pracuje jinými 

prostředky, než je tomu u výtvarníků sovětských, neznamená to reakčnost a buržoazní tendenci.“46  

Jak poznamenal neznámý návštěvník v knize hostů: „Velmi mile jsem byl překvapen, že jsem 

neviděl ani stopy moderny.“47 Nebude trvat dlouho a na téměř další dekádu se z této poznámky 

stane skutečnost, která bude platit napříč všemi tuzemskými galeriemi. Události a diskuze, která se 

strhla kolem výstavy sovětských umělců, předznamenávaly nadcházející změny v československém 

umění, ke kterým mělo dojít po únoru 1948 a znamenaly faktický nástup socialistického realismu 

jako oficiálního uměleckého směru v tehdejším Československu.48  

 

                                                 
45 Mrkvička, s. 193–196.  
46 Mrkvička, s. 197–201. 
47 Mrkvička, s. 25–26. 
48 Lenka Bydžovská – Vojtěch Lahoda – Milan Pech, in: Konec Avantgardy – Od mnichovské dohody ke 

komunistickému převratu. (České umění 1938–1948). Praha, 2011. 
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4.4 Sjezd národní kultury 

 

Sjezd národní kultury se konal 10.–11. dubna 1948 ve Velkém sále pražské Lucerny. Sjezdu se 

účastnila většina předních osobností domácí politické scény, mezi nimi např. Klement Gottwald, 

Václav Kopecký, Zdeněk Nejedlý, Ladislav Šoll atd. Bylo přítomno také několik významných 

zahraničních hostů včetně Tristana Tzary, Louise Aragona, Todora Pavlova či Felixe Montiera. 

Hlavním programem sjezdu bylo vytvoření jednotné Národní fronty a vyhlášení nové stranické 

kulturní linie. Bylo také oznámeno, že stát znárodní kulturní statky, převezme jejich správu i 

distribuci a bude provádět regulaci medií.49 

 

V zásadních referátech Václava Kopeckého, Ladislava Štola a Zdeňka Nejedlého nastínila nově 

nastupující vládnoucí garnitura své představy o směřování vývoje v kulturní sféře v poúnorovém 

Československu.50 Socialistický realismus nebyl prozatím zmiňován jako jediné možné východisko, 

nicméně byl označen jako nejlepší možný umělecký směr splňující požadavky nastolené novou 

společenskou realitou. Byla také vyzdvihnuta potřeba umění podléhajícího výchovnému poslání a 

byla prezentována koncepce kulturní politiky preferující konzervativní obrozenecké ideály národní 

kultury.51   

 

Modernímu umění přiznali někteří řečníci částečný pokrokový význam v kapitalistické společnosti, 

ale v aktuálních podmínkách bylo označené jako nesrozumitelné a formální. Po skončení sjezdu 

byli moderní směry umění chápany jako uzavřená historická kapitola, která v „kapitalistické 

společnosti“ splnila své cíle a poslání ale v nové etapě uměleckého vývoje nemá místo.52 

 

4.4.1 Vyhlášení programu socialistického realismu  

 

„Světový socialistický názor jakožto theoretický výraz tužeb miliónů pracujících lidí všech ras a 

národů není mechanicky z vnějška do uměleckého díla vnášen ideovou tendencí, nýbrž tvoří 

organickou homogenní ideovou náplň každého velkého díla umění moderní doby, protože vyrůstá 

ze stejných kořenů skutečného živého života, z nichž tryská i zlidšťující síla pravé poesie a pravého  

                                                 
49 Knapík – Franc, s. 826–828. 
50 Ševčík – Morganová – Dušková, s. 127– 138. 
51 Ibidem. 
52 Ibidem 

http://www.galeriebrno.cz/webrotrekl.pdf
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umění. V tom je historické novum situace naší kultury. To je základ kvalitativně nového realismu, 

realismu socialistického!“ 53 

 

Příspěvky předních komunistických kulturních pracovníků přednesené Ladislavem Štollem, 

Václavem Kopeckým a Zdeňkem Nejedlým na Sjezdu národní kultury potvrdily dosavadní kulturní 

politiku strany a vytyčily oficiální ideologickou linii socialistické kultury. Dosavadní orientace na 

západní kulturu měla být nově nahrazena hodnotami klasického národního umění, revoluční tradicí 

husitství, národního obrození, dělnického hnutí a příklonem k metodě socialistického realismu. 

Pokud před rokem 1948 probíhaly mezi výtvarnými umělci a kritiky diskuze o vztahu moderny 

k socialismu, tak po Sjezdu národní kultury přestalo mít moderní umění v novém zřízení místo. 

Bylo prohlášeno za dekadentní a přežilé. Avantgardní umění bylo definitivně potlačeno a 

socialistický realismus byl vyhlášen jako jediný oficiální směr v českém umění.54 Umělec měl od 

nynějška přispět k budování komunismu a podílet se na ideovém formování společnosti. Z umění se 

tak stal prostředek pro upevňování vlivu a šíření ideologie vládnoucí strany. 

 

4.4.2 Odmítnutí "formalismu" meziválečné avantgardy  

 

Již těsně po skončení 2. světové války se objevily první kritické hlasy upozorňující na vyčerpanost 

modernistického výtvarného názoru. Mezi jednu z prvních podobných neideologicky zaměřených 

úvah patřil v českém prostředí text Jindřicha Chalupeckého Konec moderní doby.55 Autor se v něm 

zamýšlí nad možnostmi syntézy socialismu a západního moderního umění. Zároveň v něm 

Chalupecký ohlašuje konec moderny a kritizuje surrealismus společně s avantgardou.56 

 

Po únorovém převratu v roce 1948 vystřídaly podobné polemické úvahy starších kritiků o 

směřování moderního umění, jakými byli kromě Chalupeckého např. Václav Černý, Vincenc 

Kramář, Karel Taige, aj. cílené útoky nově se rodící radikální garnitury ideologů a teoretiků. 

Nastupující komunističtí teoretici se ve své kritice moderny odvolávali na texty a projevy vlivných 

představitelů socialistického realismu A. A. Ždanova, ředitele Treťjakovské státní galerie a 

profesora Ústavu malířství, sochařství a architektury B. V. Jogansona, nebo ve svých výpadech  

                                                 
53 Ladislav Štoll, Umění a ideologický boj I (1945–1959). Praha 1972, s. 71–104. 
54 Vladimír Šolta, K některým otázkám socialistického realismu ve výtvarném umění, Výtvarné umění I, č. 3, 1950–

1951, s. 108–132.  
55 Jindřich Chalupecký, Obhajoba umění. Praha 1991, s. 155 –177. 
56 Ibidem. 
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vycházeli z aktuálních textů soudobých sovětských časopisů, odkud často přebírali celé kritické 

pasáže.57  

 

Předmětem diskuzí se také stal způsob, jakým má být zobrazována skutečnost. Jediným možným 

způsobem se stal návrat k realismu a objektivnímu zobrazovaní přírody. Kubistické a surrealistické 

přístupy k metodám zobrazení (nadrealita) byli označeny jako formální a tudíž nepřípustné. 

Moderní umění mělo být zcela nahrazeno socialistickým realismem. V něm byl kromě požadavků 

na dokonalé technické zvládnutí realistické malby kladen také důraz na návrat k historickému 

dědictví národa.58 V rámci druhé celostátní konference Svazu československých výtvarných 

umělců, uspořádané v roce 1951, přednesli Josef Císařovský a Jaromír Neumann referát s názvem 

K otázce t. zv. moderního umění, v němž se snažili na příkladu porovnání protikladů tvorby Maxe 

Švabinského (realismus) a Jana Preislera (dekadentní formalismus) vyzdvihnout realistickou linii 

českého umění a naopak Preislerovo dílo vycházející z impresionismu a fauvismu shledali 

formálním a přežitým.59  

 

4.5 První konflikty mezi komunistickými radikály a předválečnými modernisty ve službách 

strany 

 

Po vyhlášení socialistického realismu na IX. sjezdu KSČ jako jediného přípustného uměleckého 

směru došlo i v kulturní sféře k tzv. „zostření třídního boje“. Šlo o uplatňování dosavadních 

vytyčených ideologických cílů v kulturní politice prostřednictvím čerstvě vydobytých mocenských 

pozic. Absence komplexních kritérií při uplatňování socialistického realismu v praxi vedla ke 

vzniku prvních ideových konfliktů mezi vedoucími mocenskými skupinami. Ve vedení mocenského 

aparátu řídícího vývoj poúnorové kulturní politiky došlo k rozvětvení na dvě hlavní skupiny, které 

mezi sebou vedly rozpory ohledně způsobů vedení kulturní politiky. Rivalita mezi oběma 

skupinami později přerostla v přímý střet, doprovázený projevy otevřeného nepřátelství.  

 

První skupinu sdruženou kolem Gustava Bareše, jenž stál v čele Kulturního a propagačního 

oddělení KSČ, tvořila skupina mladých básníků a kritiků spojených zejména s periodiky Tvorba, 

Nový život a Rudé právo. Druhou skupinu sdruženou kolem ministra informací Václava Kopeckého 

                                                 
57 Ševčík – Morganová – Dušková, s. 105–109. 
58 Ibidem. 
59 Josef Císařovský – Jaromír Neumann, K otázce t. zv. moderního umění. Výtvarné umění II, č. 5–6, 1951–1952, s. 

223–231. 
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 tvořili převážně straničtí umělci aktivně tvořící již v období mezi dvěma světovými válkami (např. 

Vítězslav Nezval), Ladislav Štoll, atd…60 

 

K eskalaci celého konfliktu přispěla tzv. „pamfletová aféra“ na Vítězslava Nezvala. Vítězslav 

Nezval, tehdejší kulturní činovník na ministerstvu informací a osvěty, patřil do okruhu Kopeckého 

skupiny a svým blízkým vztahem k hodnotám předválečné levicové avantgardy představoval trn 

v oku některým mladým radikálněji zaměřeným komunistickým intelektuálům. V roce 1949 vyšla 

Nezvalova první poúnorová sbírka poezie nesoucí titul Velký orloj. Sbírka, do které byly zařazeny i 

některé starší básně, znamenala zklamání pro tehdejší mladé komunistické kritiky. Nezvala 

okamžitě obvinili, že se k socialistickému realismu přihlásil pouze formálně a ve skutečnosti lpí 

stále na předválečných avantgardních hodnotách. Dva studenti z Filozofické fakulty Univerzity 

Karlovy poté vytvořili pro pobavení svých přátel a kolegů veršovanou parodii na některá klišé 

Nezvalovi tvorby.61 Parodie s názvem Socialistická láska byla zesměšněním Nezvalových pokusů o 

angažovanou poezii.  

 

Poté, co byla tiskovina vyzrazena udáním, začalo okamžité vyšetřování a represe ze strany státních 

orgánů. Výsledkem aféry bylo posílení pozice Kopeckého skupiny a došlo ke zrození definitivní 

podoby první garnitury poúnorové politiky.62 V budoucnu už nemělo docházet k větvení 

mocenských struktur, a hlavní rozhodovací roli v kulturní politice převzal od tohoto momentu 

pouze ústřední stranický aparát a kulturní ministerstva. Tvrdost, s jakou se aparát vypořádal 

s Nezvalovými oponenty, byla odrazem radikalizace vládnoucí garnitury, jež vyústila definitivním 

přechodem tuzemské kulturní politiky k fungování podle stalinistického modelu v roce 1950.63 Ve 

stejném roce byla zahájena násilná kolektivizace venkova, stát se rozhodl vypořádat se s církvemi, a 

došlo také ke zrodu prvních monstrprocesů. Situaci ještě ztížil konflikt na korejském poloostrově, 

jehož eskalace mohla potenciálně vést až ke vzniku 3. světové války. 

4.6 Vývoj situace po Stalinově a Gottwaldově smrti 

S tím, jak v jednotlivých satelitech Svazu sovětských socialistických republik docházelo k přechodu 

jednotlivých státních zřízení na stalinistický politický model, gradovalo také globálního napětí mezi 

východním a západním blokem. Tento trend byl nejmarkantnější počátkem padesátých let. 

V československém prostředí byl v tomto období rozpoután politický teror, v rámci něhož bylo 

vyneseno přes 230 rozsudků smrti a přes 100 000 obyvatel bylo také odsouzeno k mnohaletým 

                                                 
60 Jiří Knapík, V zajetí moci – kulturní politika, její systém a aktéři 1948–1956. Praha 2006, s. 60–66. 
61 Knapík – Franc, s. 658–659. 
62 Knapík, s. 66–70. 

http://www.galeriebrno.cz/webrotrekl.pdf
http://www.galeriebrno.cz/webrotrekl.pdf
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odnětím svobody.64 Kontinuita tohoto vývoje byla přerušena 5. března 1953 smrtí generálního 

tajemníka Komunistické strany Sovětského svazu Josifa Vissarionoviče Stalina. O pouhých 9 dní 

později stihl stejný osud i prvního „dělnického“ prezidenta Československé lidové republiky 

Klementa Gottwalda. 

V tomto období začínalo být stále více zřejmé, že záměr o plnohodnotné nahrazení avantgardních 

směrů socialistickým realismem se v Československu nedaří naplňovat podle představ vládnoucí 

garnitury. Nicméně i přes určité snahy o částečné uvolnění v kulturním prostředí v období mezi 

roky 1953–1956, zůstával přístup mocenského aparátu neměnný a odolával jakýmkoliv pokusům o 

liberalizaci.65  

Změny a revize stávající politiky SSSR, související se Stalinovým úmrtím, se výrazněji projevily 

poprvé až v červenci roku 1955, kdy se konala Ženevská konference, jejímž výsledkem bylo 

uvolnění mezinárodního napětí mezi oběma znepřátelenými stranami, oddělenými železnou 

oponou. O pár měsíců později spustil Nikita Chruščov svým projevem Kult osobnosti a jeho 

důsledky na XX. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu proces „destalinizace“66. KSSS se 

rozhodla vypořádat se se všemi negativními důsledky Stalinovy vlády a sjezd je možné považovat 

za začátek konce kultu jeho osobnosti. Projev způsobil nejprve mezi členy politbyra KSSS značný 

šok a objevily se dokonce některé hlasy požadující odvolání tehdejšího 1. tajemníka strany 

Chruščova. Výsledky XX. sjezdu KSSS ale nakonec vedly k mírné liberalizaci politického systému, 

a to i navzdory skutečnosti, že k žádným zásadním změnám v otázkách mocenského řízení nedošlo, 

neboť KSSS zůstala i nadále hlavní politickou a mocenskou silou v Sovětském svazu.  

 

Reakce na výsledky XX. sjezdu KSSS byla v satelitních státech Sovětského svazu velmi pozvolná. 

Diskuze o jejím významu a možných nadcházejících změnách začala v jednotlivých státech 

s určitým zpožděním. Zpochybnění Stalinových praktik otevřelo možnost revize dosavadní politiky 

v celém východním bloku. Diskuze v Československu byla vedena nejen v rámci Komunistické 

strany, ale zapojili se do ní poprvé od února 1948 také nestraníci. Na Sjezdu československých 

spisovatelů v dubnu 1956 se objevily hlasy požadující obnovení umělecké svobody a alespoň 

částečné uvolnění dosavadní cenzury.67 Přestože byl zpětně sjezd velkou částí komunistických 

delegátů podroben velmi tvrdé kritice, jednalo se o důležitý mezník v kulturním vývoji tehdejšího 

                                                                                                                                                                  
63 Ibidem. 
64 Karel Kaplan – Pavel Paleček, Komunistický režim a politické procesy v Československu. Brno 2001. 
65 Knapík, s. 66–70. 
66 Ibidem. 
67 Adriena Primusová, Skupina Máj 57, Praha 2007, s. 13–19. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_p%C5%99edstavitel%C5%AF_Sov%C4%9Btsk%C3%A9ho_svazu
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Československa. Dalším krokem, který změnil podmínky ve výtvarném umění a přinesl prvky 

částečné liberalizace, byla konference Svazu československých výtvarných umělců v říjnu 1956. Na 

ní byly většinou delegátů odsouhlaseny podmínky umožňující zakládání uměleckých skupin. První 

této možnosti využili členové skupiny Máj, kteří její založení oznámili v oficiálním dopise 

Ústřednímu výboru SČSVU 1. prosince 1956.68 Eroze dogmatu socialistického realismu začala 

nabývat na intenzitě a cesta k návratu a revizi přerušených tradic meziválečné avantgardy se znovu 

otevřela.69  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
68 Primusová, s. 19–21. 
69 Ševčík – Morganová – Dušková, s. 189–194. 
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5. Návraty krotké moderny 

5.1 Oficiální povolení zakládat umělecké skupiny 

 

Trend mírné transformace politického systému celého východního bloku, započatý na XX. sjezdu 

KSSS, potvrdily v tuzemských podmínkách výsledky Sjezdu československých spisovatelů z dubna 

1956. Požadavky na částečnou uměleckou autonomii otevřely také otázky týkající se samotné 

struktury uměleckého života v tehdejším Československu. Po převratu v roce 1948 bylo volné 

sdružování a vytváření uměleckých skupin a spolků zakázáno. Nově vzniklý a přísně výběrový 

Svaz československých výtvarných umělců (SČSVU), který tvořil po únoru 1948 jejich jedinou 

alternativu, rozřazoval výtvarníky a umělce do jednotlivých středisek na základě místa jejich 

bydliště.70 Tato situace byla v atmosféře nastupující revize socialistického realismu jen těžko 

udržitelná a na tuto skutečnost brzy zareagovala také oficiální stranická garnitura.  

 

Sám prezident Zápotocký se k situaci vyjádřil: „Látky k diskuzi by u nás bylo spousta, poněvadž 

naopak, podívejte se, co nám nejvíc škodí: ti umělci, kteří si myslí: My chceme podporovat režim a 

režim vyžaduje, abychom stříhali všecky umělecké práce podle partajních tezí a partajních usnesení. 

Ale vždyť je to tendenční, proč to tedy potřebuje být ještě umělecké, když to vyhovuje požadavkům 

tendence a když se to nerozchází s partajními rezolucemi? To je zase druhý extrém, ti, co si myslí, 

že když díla mají správnou tématiku, umělecké už být nemusí. A to my zase nepotřebujeme, to nás 

poškozuje. A to je i ve výtvarném umění. Když se podíváte výstavu Deset let výtvarného umění, tak 

já bych tam celou řadu těch tematických věcí nedal, protože to není umění.“71 

 

Absence možnosti volného sdružovaní do skupin a spolků se nejcitelněji projevila na generaci 

nejmladších umělců, kteří ve stávající struktuře neměli mnoho možností jak vystavovat nebo se 

seznámit s tvorbou svých kolegů. Z jejich řad také vyšly první požadavky na změnu této situace. 

Poprvé zazněly veřejně v článku Hlas mladých v časopise Výtvarná práce v roce 1955. Výzvu, 

požadující možnost zakládání volných uskupení nezávisle na svazu, podepsalo téměř sedm desítek 

mladých výtvarníků a 170 studentů pražské VŠUP. 72 

                                                 
70 Knapík – Franc, s. 893–895.  
71 Karel Kaplan, Kronika komunistického Československa, Doba tání 1953–1956, Praha 2008, s. 655–657.  
72 Hlas mladých. Připomínky posluchačů VŠUP, Výtvarná práce III, č. 24, 1955, s. 2. 
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Symbolickým gestem oznamujícím konec éry socialistického realismu ždanovského typu v 

Československu a opětovné přijetí moderního výtvarného názoru (samozřejmě pouze ve spojení 

s komunistickou ideologií) bylo zaslání oficiálního telegramu Pablu Picassovi k 75. narozeninám ze 

zasedání Svazu československých výtvarných umělců v říjnu 1956.73 Na něm se také řešily možné 

podoby transformace SČSVU. Definitivní povolení zakládat umělecké skupiny bylo oficiálně 

potvrzeno změnou v jejich stanovách 22. prosince 1956.74 

 

5.1.1 Umělecká skupina Máj 57  

 

Prvním subjektem, který vznikl na základě oficiálního povolení SČSVU zakládat umělecké 

skupiny, bylo tvůrčí uskupení Máj, vzniklé jako „skupina mladých“ kolem teoretika Františka 

Dvořáka a malíře Ladislava Dydka.75 Umělci sdružení v této skupině navazovali na přerušenou 

tradici českého meziválečného avantgardního umění. Kromě toho, že byl Máj první uměleckou 

skupinou v českém poúnorovém prostředí, objevilo se v něm (byť někdy i krátkodobě) několik 

výrazných osobností, které se později významně prosadily na poli ilustrace nebo užité grafiky. 

V kontextu své práce se nezajímám o konkrétní uměleckou tvorbu jednotlivých členů skupiny. 

Domnívám se ale, že je nutné Máj zmínit z důvodu jeho vlivu na rehabilitaci moderny v českém 

prostředí a jeho úloze, kterou sehrál při vzniku tzv. krotké moderny. Na výstavě bylo také 

zastoupeno dílo českého ilustrátora a karikaturisty Jiřího Wintera Neprakty. Ten se proslavil 

především jako kreslíř vtipů a dlouhou dobu patřil ke kmenovým autorům humoristického časopisu 

Dikobraz. Je zajímavé, že jeho dílo, které se na úvodní výstavě Máje setkalo s velkou řadou 

kladných ohlasů, nebylo vůbec zastoupeno na retrospektivní výstavě skupiny, která proběhla v 

Císařské konírně Pražského hradu v roce 2007.76 Autorka výstavy Adriena Primusová v katalogu 

výstavy uvádí svůj záměr soustředit se pouze na širší jádro skupiny, což by mohlo vysvětlovat 

Nepraktovu absenci. Osobně se domnívám, že jednou z možných příčin jeho nepřítomnosti na 

výstavě, může být vývoj jeho práce v období po Máji 57. Nepraktova kariéra, spojená především 

s žánrem karikatury, mohla autorovu práci v očích současných historiků umění zkompromitovat a 

nepřisoudili ji tudíž patřičný význam. Ostatně nejednalo by se o ojedinělý případ, kdy byly výstupy 

z oblasti užitého umění při zpětném hodnocení kulturního vývoje v Československu z tohoto období 

upozaděny, nebo zcela vynechány.  

                                                 
73 Primusová, s. 18. 
74 Návrh stanov SČSVU přijatý na celostátní konferenci delegátů ÚSČSVU, Výtvarná práce IV, č. 7, 1956, s. 1. 
75 Ševčík – Morganová – Dušková, s. 186. 
76 Skupina Máj 57, Císařská konírna pražského hradu, 17. 8.2007–6. 1. 2008. 
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Celkově se v Máji sešlo přes 30 umělců. Kromě Jiřího Wintera Neprakty se jednalo např. o Jana 

Švankmajera, Roberta Piesena, Zbyňka Sekala, Jiřího Balcara, Zděnka Palcra nebo Stanislava 

Podhrázského.77 Důležitým aspektem skupiny byla absence pevného uměleckého programu,  

jednalo se tak spíše o těleso tvořené jednotlivými individualitami, které mezi sebou pojili volné 

vztahy a vzájemný respekt k rozdílným tvůrčím přístupům. Adriena Primusová shrnula některé 

specifické rysy skupiny následujícím způsobem: „Máj 57 se od ostatních skupin lišil především 

širokým názorovým rozpětím a programovou otevřeností. Tím, že umělci vycházeli z 

modernistických tradic českého a světového umění do roku 1948, udrželi kontinuitu moderního 

umění i v době totality.“78 

 

První výstava skupiny proběhla na jaře roku 1957 pod názvem Mladé umění – skupina Máj 57 

v pražském Obecním domě. Nejednalo se sice o první výstavou moderního umění v komunistickém 

Československu po únoru 194879, ale z dobových výstav, obsahově se hlásících k hodnotám 

moderního umění, sehrála největší roli a dostalo se jí také největší pozornosti. Přestože ji oficiální 

dobová kritika přijala značně negativně, otevřela dveře k výstavám dalších podobně orientovaných 

umělců a skupin. Samotná skupina byla aktivní až do roku 1964, kdy se v uvolněné atmosféře 60. 

let vydala většina autorů vlastní cestou. 

 

V souvislosti se skupinou Máj 57 je nutné zmínit další charakteristický rys počáteční tvorby 

skupiny, který je také příznačný pro velkou část autorů spojených s fenoménem „krotké moderny“. 

Tím je značně formální přístup některých autorů k výrazovým prostředkům avantgardního umění. 

Tehdejší umělci pracovali s modernistickým vizuálním jazykem ve zcela odlišném kontextu, než 

jejich předváleční předchůdci a původní obsah se tím pádem vytrácel. Vzhledem k dobovému 

kontextu je příklon k moderně naprosto pochopitelný, neboť znamenal rozchod s oficiálním 

socialistickým realismem. Redefinování hodnot a tradic tehdy stále aktuální moderny stálo na 

začátku hledání umělecké svobody. Ve chvíli, kdy se modernistické tvarosloví začalo objevovat ve 

spojitosti s oficiálním uměním, bylo velkou částí umělců odmítnuto. Autoři, kteří netvořili 

v souladu se systémem, nebo stáli v jeho opozici, se často vydali cestou abstrakce, která zůstávala 

pro oficiální místa stále z velké části nepřípustná. Zároveň s tímto odklonem si modernistické 

                                                 
77 Primusová, s. 19–21. 
78 Ibidem. 
79 Za první výstavu, která veřejně po roce 1948 představila modernistickou linii ve výtvarném umění bývá  

    označována „Výstava jedenácti“, která se konala v Praze v roce 1955 ve výstavní síni Ars. Na výstavě se 

    přestavili např. Robert Piesen, Richard Freumund, Ladislav Dydek, Jiří Hájek, Miloš Hřebeček, atd. 
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tvarosloví nacházelo stále častěji cestu do užitého umění, čímž začaly vznikat podmínky pro jeho 

unikátní rozvoj v Československu 60. let.  

5.1.2 Umělecká skupina Radar 

 

Umělecká skupina Radar, která vznikla v roce 1960, naplňuje specifikace, podle kterých ji můžeme 

řadit mezi představitele krotké moderny, tvořící v souladu s oficiálním programem. Pavel Ondračka 

charakterizoval vztah skupiny k režimu v katalogu k výstavě Teodora Rotrekla Mementa 60. let, 

která proběhla v roce 2008 v dnes již zaniklé Galerii Brno těmito slovy: „Skupina Radar odpovídá 

parametru ideologické, čili „stranické“ angažovanosti, co se deklarace týče…“80  

 

Přestože se vznik Radaru datuje až do doby po světové výstavě Expo 1958 v Bruselu, její původ 

sahá ještě do doby před ní, kdy se zakládající členové skupiny seznámili během studií na Vysoké 

škole uměleckoprůmyslové v Praze. Za oficiální počátek vzniku skupiny se dnes považuje výstava 

uskutečněná v Galerii ČSSp v Praze roku 1959. Výstava byla zpočátku označována pouze jmény 

autorů Teodora Rotrekla, Františka Skály, Dobroslava Folla a Zdeňka Mlčocha. Období 

spojené s touto výstavou se dnes označuje také jako „výstava čtyř přátel“, „předradar“, 

„protoradar“ nebo „praradar“. 81  

 

Samotná skupina byla stejně jako v případě Máje 57 spíše volným uskupením jednotlivých umělců 

bez konkrétního uměleckého programu. V případě Radaru tvořila ovšem konzistentnější celek díky 

společnému zájmu většiny jeho členů, který představovala moderní civilizace spolu s jistým druhem 

dobového technokratického optimismu. Jak píše teoretik skupiny Václav Formánek v publikaci 

Radar: anatomie tvůrčí skupiny: „Ocitáme se ve věku kybernetiky, automatizace, atomové energie, 

a kosmických výzkumů, ve věku vědeckotechnické revoluce, a příroda věcí, které za svůj vznik 

vděčí vlastní aktivitě lidí, znásobené těmito obrovskými silami, domáhá se jiného odlišného 

přístupu do světa umění.“82 

 

Stejně jako pro autory z Radaru bylo téma moderní civilizace také častým motivem v dílech umělců 

ze Skupiny 42. K oficiálnímu vzniku skupiny Radar došlo na konci roku 1960, kdy se k původní 

čtyřčlenné skupině připojilo dalších 11 umělců. Mezi nimi byli také 3 bývalí členové Skupiny 42. 

Jednalo se o malíře Františka Grosse, Františka Hudečka a sochaře Ladislava Zívra. Přestože šlo o 

generačně starší autory, jejich tvorba v rámci Skupiny 42 měla na jejich mladší kolegy z Radaru 

                                                 
80 Pavel Ondračka, Teodor Rotrekl – mementa 60. let, Brno 2008. 
81 Ibidem. 
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značný vliv. Stejné inspirační zdroje a postoje byli pravděpodobně motivací k založení nové 

skupiny. Prolnutí civilizmu s dobovou vírou v technický pokrok vytvořilo nový počáteční bod a 

nově vzniklé uskupení se k tématu moderní civilizace pokusilo přistoupit znovu, tentokráte ze 

současné dobové perspektivy. Komentář na předsádce publikace Radar: anatomie tvůrčí skupiny 

popisuje tento záměr:  „Radar se pokouší zachytit život kolem nás prostoupený vědecko technickou 

civilizací, novými čistě výtvarnými prostředky. Navazuje na bývalou Skupinu 42, ale vstřebává také 

poslední umělecké proudy jako je pop art apod. a chce tak vyjádřit pocity, stavy problémy 

moderního života.“83   

 

Ve svém výzkumu jsem se zaměřil na ilustrační práci autorů spojenou ještě s obdobím před 

oficiálním vznikem skupiny. Domnívám se, že tvorba Teodora Rotrekla, Františka Skály, 

Dobroslava Folla a Zdeňka Mlčocha významně zasáhla do podoby československé vizuální 

kultury přelomu 50. a 60. let, a v případě Folla také ovlivnila dramaturgický vývoj v žánru dětské 

literatury. Follova práce dramaturga ve Státním nakladatelství dětské knihy pomohla definovat 

vznik nových formátů pro dětského diváka, které zůstávají dodnes funkční. Zejména edice Knížky 

pro chytré děti patřila ve své době mezi přelomová díla, která výrazně pomohla k vymanění dětské 

ilustrace ze závislosti na naturalistickém zobrazování, a předznamenala směřování tohoto žánru 

v následující dekádě. Rozvoj formální podoby dětské literatury na přelomu 50. a 60. let také 

výrazně souvisel s přílivem autorů, jejichž tvorba se nacházela na hranici oficiálně tolerované 

produkce, do této méně kontrolované oblasti. 84  

Pravděpodobně největšího ohlasu se ze čtyř autorů „předradaru“ dostalo Teodoru Rotreklovi.  

Ilustrační dílo tohoto malíře, grafika a kreslíře je dnes spojováno především s ilustrováním literatury 

vědecko-fantastického žánru. Ze všech autorů spojených s Radarem je také nejlépe zmapované. 

Narodil se v Brně roku 1923 v německo-české rodině jako Theodor Rothröckel. Své původní jméno 

si nechal v roce 1950 počeštit na Teodor Rotrekl. Po absolvování brněnské ŠUŘ pokračoval ve 

studiu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u profesorů Antonína Nováka a Josefa Strnadela. V 

letech 1954–1964 pracoval jako redaktor v pražském nakladatelství Mladá fronta, kde ilustroval 

velké množství dobrodružných, vědecko-fantastických a naučných publikací určených především 

mládeži. Působil také jako kmenový ilustrátor dětských časopisů ABC mladých techniků a 

přírodovědců, Pionýr, Věda a technika mládeži. V 60. letech se podílel na výtvarném doprovodu 

                                                                                                                                                                  
82 Formánek, s. 30–39. 
83 Formánek, s. 23–29. 
84 Adamovič – Pospiszyl, Planeta Eden, Praha 2010. 
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naučných titulů z edice Knížky pro chytré děti, vydávaných Státním nakladatelstvím dětské knihy 

(25 divů v našem domě, 1961; Co je uvnitř?, 1968). 

 

Pro Rotreklovu ilustrační i volnou tvorbu padesátých let je typický zájem o stroje a nejrůznější 

mechanismy a o fotografií poučené naturalistické pojetí obrazu. Na poli dětské ilustrace ho můžeme 

společně s raným dílem ilustrátora Františka Škody považovat za pokračovatele díla Zdeňka 

Buriana. Kombinováním malby a kresby s fotografickou dokumentací a vytvářením 

kvazifotografických efektů se Rotreklovi dařilo vytvářet sugestivní atmosféru technologického 

světa. Snaha o precizní znázornění předkládané látky ho vedla k zájmu o fyziku, chemii, biologii a 

další exaktní vědy. Zastával názor, že ilustrátor vědecko-fantastické a naučné literatury musí mít 

nejen technické znalosti komplikovaných mechanických strojů, ale musí také chápat fungování 

složitých fyzikálních jevů.85 

 

Rotrekl se začal věnovat profesionálně ilustraci ihned po skončení studia na VŠUP. Zpočátku 

spolupracoval především se Státním nakladatelstvím dětské knihy. Mezi první tituly, které v rámci 

SNDK doprovodil svými ilustracemi, patří leporelo Naši vojáci (1949) a sborník agitačních 

pohádek s vysokým ideologickým indexem Pavla Kohouta O černém a bílém (1950).86 V roce 1954 

nastoupil na pozici výtvarného redaktora v nakladatelství Mladá fronta, kde se specializoval 

převážně na populárně-vědeckou literaturu.87 Toto období reprezentují ilustrace a grafická úprava 

dvou rozsáhlých populárně-naučných publikací. První z nich je monumentální ilustrovaný atlas 

dopravních prostředků Pavla Beneše Technika překonává prostor a čas s podtitulem Kniha o vývoji 

a druzích dopravních prostředků a druhou neméně obsáhlá publikace trojice autorů Rudolfa 

Štechmilera, Otakara a Peukerta a Dagmar Loučkové, zabývající se historií automobilů, Naše 

automobily včera. Obě rozsáhlé knihy vyšly těsně před úsvitem éry nadšených oslav sovětské 

raketové techniky, takže v nich převažují praktické prostředky osobní dopravy a atmosféra obou 

knih odkazuje k civilizmu Skupiny 42. Benešova publikace je také zajímavá z pohledu Rotreklova 

dalšího vývoje tím, že se pravděpodobně jedná o první knihu, ve které se objevují Rotreklovy 

ilustrace s vědecko-fantastickou tématikou.88  

 

Prvními samostatnými knihami vědecko-fantastického žánru, které Rotrekl ilustroval, byly romány 

polského spisovatele Stanislawa Lema Astronauti (SNDK, 1956) a K mrakům Megallanovým 

                                                 
85 Holešovský, s. 308–310. 
86 Pavel Kohout, O černém a bílém, Praha 1950.  
87 Adamovič – Pospiszyl, s. 150–173. 
88 Ibidem. 

http://www.databazeknih.cz/autori/rudolf-stechmiler-22700
http://www.databazeknih.cz/autori/rudolf-stechmiler-22700
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(Mladá fronta, 1956). Ze stejného období také pocházejí ilustrace ke knize Františka Běhounka 

Akce L. Kromě toho, že se Lemovy romány dočkaly velkého čtenářského zájmu, znamenaly 

ilustrace ke všem třem knihám v autorově přístupu zásadní přelom. V Rotreklově ilustrační i volné 

tvorbě začalo docházet k vytlačování motivů starých vynálezů spojených s civilizmem futuristickou 

technikou a Rotrekl se tak definitivně etabloval jako autor spojený s vědecko-fantastickým žánrem.  

Za jeden z vrcholů Rotreklovy knižní tvorby bývají dnes považovány ilustrace ke knize brněnského 

básníka Ivo Štuky Šest dní na Luně 1. Ústředním motivem knihy je fiktivní návštěva muzea 

„hvězdoletectví“ umístěného na měsíční základně  budoucnosti. Literární i výtvarná stránka díla 

vznikala v úzkém propojení mezi oběma autory a Rotrekl v ní uplatnil kromě svých zkušeností 

s ilustrováním vědecko-fantastické literatury také znalosti nabyté během své práce na populárně-

naučných publikacích. 

 

Výrazným úspěchem Teodora Rotrekla bylo vyznamenání první cenou na Mezinárodní výstavě 

knižního umění v Lipsku (IBA Leipzig) v roce 1965. Toto ocenění obdržel za ilustrace k románu 

Karla Čapka Válka s mloky. Kniha byla zpracována neobvyklým způsobem kombinací dřevorytu s 

koláží a nesla se v duchu nově nastupujícího pop artu. O její grafickou úpravu se postaral další člen 

Radaru, Václav Bláha. 

 

Volbou motivů a inspiračními zdroji se Teodorovi Rotreklovi z kvarteta „čtyř přátel“ nejvíce 

přibližoval malíř, karikaturista a ilustrátor Dobroslav Foll. Stejně jako Rotrekla jej fascinovala 

především moderní technika jako např. auta, aeroplány, rakety a hvězdolety. Zájem o prostředky 

vzdušné přepravy pocházel pravděpodobně z jeho dětství, kdy vyrůstal poblíž letiště ve Svítkově. V 

letech 1943–1945 studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u profesora Richarda Landera. 

Po skončení 2. světové války nastoupil na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou do ateliéru 

profesora Josefa Nováka. Stejně jako Rotrekl patřil k autorům, kteří se i přes některé výhrady vůči 

režimu, ztotožňovali s jeho celkovým dobovým směřováním a VŠUP absolvoval v roce 1949 

společně s Teodorem Rotreklem cyklem Od dvouletky k pětiletce.89    

 

Po skončení školy působil jako výtvarný redaktor Státního nakladatelství dětské knihy. Společně 

s Ondřejem Sekorou vytvářeli dramaturgický profil SNDK v počátcích jeho existence.90 Vytvoření 

edice Knížky pro chytré děti znamenalo důležitý mezník ve formálním vývoji dobové ilustrace 

určené dětskému divákovi a jednalo se o počátek konce monopolu naturalistického zobrazování 

v tomto žánru. První a čtvrtou řadu edice Knížek pro chytré děti Foll sám ilustroval. Ilustrace v 

                                                 
89 Ibidem. 
90 Holešovský, s. 92–93. 
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první knize Jiřího Růžičky z této edice s názvem NEJ NEJ NEJ zaujmou i dnešního diváka 

používáním čistých barevných ploch. Titul Milana Korejse Rukulíbám dobrý den je zpracován 

stejným způsobem. Díky komplexnímu přístupu odvážné typografické úpravě a používáním 

svéráznému humoru mohou tituly z edice Knížek pro chytré děti připomenout po formální stránce 

například některé publikace ze současného českého nakladatelství Baobab.  

 

Na rozdíl od Teodora Rotrekla si Foll nikdy nevypracoval jednotný vizuální styl, což je způsobené 

šíří jeho dramaturgického záběru. František Holešovský popisuje Dobroslava Folla ve slovníku 

Čeští ilustrátoři v současné knize pro děti a mládež jako „pohotového ilustrátora a schopného 

redakčního praktika“. Foll ilustroval dětské knihy napříč všemi jejich druhy a žánry: od beletrie, 

přes dobrodružné a historické náměty, až k vědecko– naučným publikacím. Podobně jako autorův 

žánrový záběr byl stejně rozsáhlý i rejstřík jeho formálních dovedností. V ilustrační tvorbě mu 

nedělalo problém oscilovat mezi schématickou linkovou kresbou, humoristickou ilustrací a 

vytvářením komplikovaných technických kompozic.91    

 

Dobroslav Foll se výrazně zapsal do podoby československé vizuální kultury na přelomu 60. a 70. 

let také jako tvůrce plakátů. V té době byl členem výtvarných komisí Ústřední půjčovny filmů a 

navrhl desítky filmových plakátů. Zákaz publikování po sovětské invazi v roce 1968 ho dovedl 

k vytváření objektů do architektonických interiérů a exteriérů. Následně se Foll stáhl do úzkého 

okruhu rodiny a přátel. 

 

V době zákazu publikování se práci na architektonických projektech věnoval společně s Follem 

také František Skála. Kromě interiérové architektury se zabýval především malbou a ilustrací, 

významná je jeho spolupráce s animovaným filmem. František Skála navštěvoval Státní grafickou 

školu v Praze a poté studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u profesora Josefa 

Nováka a Emila Filly. V letech 1949–1963 pracoval jako výtvarný redaktor v Mladé frontě, 

Dikobrazu a SNDK. Stejně jako ostatní členové „předradaru“ později působil, jako samostatný 

výtvarníka kromě své participace v Radaru vystavoval také se skupinou Polylegran.92  

 

Ilustrace zaujímala ve výtvarné tvorbě Františka Skály primární postavení. Během své dlouholeté 

kariéry ilustroval více než šest desítek knižních titulů. Mezi nimi např. Cikánské pohádky Marie 

Voříškové, Rozum do kapsy Ondřeje Pálka a kol., Čertovské pohádky Vojtěcha Gaii, nebo knihu O 

hajném Robátkovi a jelenu Větrníkovi od Václava Čtvrtka. Kromě toho vydal také několik 

                                                 
91 Ibidem. 
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publikací, u nichž je autorem jak ilustrací, tak literární části díla. Pro časopisy Mateřídouška a 

Ohníček ilustroval seriály určené nejmenším divákům. Působil také jako karikaturista. Patřil ke 

kmenovým autorům humoristického časopisu Dikobraz a později se jeho karikatury začaly 

objevovat také např. v Literárních novinách, Mladé frontě, atd. Po roce 1962 začal spolupracovat 

s filmovým průmyslem nejen jako výtvarník, ale také jako autor námětů a scénářů. Největší část 

jeho filmů vznikla ve spolupráci s režisérem Josefem Klugem, podílel se však také na animovaných 

filmech Gene Deitche: Sbohem město, Škoda lásky, Budiž světlo a Pokroky a vynálezy.  

 

Hlavními žánry vyskytujícími se v jeho práci byly zejména český folklór, pohádka, lidový humor 

(jako druhý svazek edice POLYLEGRAN vyšla kniha o mysliveckých vtipech) a satira. Podle 

Františka Holešovského „má při tomto zaměření blízko tvorbě Josefa Lady, která je mu i 

v pozdějších údobích vývoje východiskem jako určující vzor prostoty a tónu groteskně 

humoristické kresby.“93 Slovník Čeští ilustrátoři v současné knize pro děti a mládež definuje tvorbu 

Františka Skály jako odraz přesvědčení potřeby rozvíjet imaginativní a fantazijní složky dětské 

psychiky a cituje Skálův názor na podobu ilustrací dětských knih, které by měly být „poetické a 

citově bohaté, což nevylučuje ani obsahy didaktickonaučné.“94 

 

Stejně jako v případě Františka Skály byla ilustrace hlavní tvůrčí disciplínou také posledního ze 

zakládající čtveřice Radaru, malíře, grafika a ilustrátora Zdeňka Mlčocha. Studoval na brněnské 

ŠUŘ a později se stal studentem a asistentem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u profesora 

Karla Svolinského. Od roku 1950 pracoval jako výtvarný redaktor v SNDK a později zastával 

stejné místo v nakladatelství Albatros. Ve své volné tvorbě v rámci umělecké skupiny Radar se 

zabýval stejně jako většina ostatních členů skupiny motivem moderní civilizace.  

 

Bibliografie titulů, které Zdeněk Mlčoch ilustroval během své dlouholeté kariery, čítá více než 

šedesát knih. Další stovky položek obsahují grafické úpravy a návrhy obálek. Podobně jako 

v případě Františka Skály st. je rozpětí motivů a žánrů, které ilustroval, velmi široké. „V jeho 

cyklech ilustrací nacházíme Šrámkovu lyriku, dávné slovanské legendy, ilustrace k historickým 

námětům i texty umělecko - vzdělávací, zvláštní oblastí jeho záliby je folklór a lidová pohádka. 

V kresebné ilustraci dává Mlčoch přednost volné obrysové kresbě se stupňovanou lyrizující 

naivitou.“95 

 

                                                 
93 Ibidem. 
94 Ibidem. 
95 František Holešovský, O lyrickém expresionismu Zdeňka Mlčocha, Zlatý Máj XXIII, č. 4, s. 220. 
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Za zmínku také stojí, že autorem ilustrací k druhému tuzemskému vydání vědecko-fantastického 

románu Stanislawa Lema K mrakům Magellanovým je právě Zdeněk Mlčoch. Monochromatické 

ilustrace, vytvářející sugestivní atmosféru Teodora Rotrekla z prvního vydání, vystřídaly 

plnobarevné kompozice ovlivněné estetikou bruselského stylu, s projevy občasného dekorativismu. 

 

Přestože patřili v průběhu padesátých let všichni z uvedených autorů k prorežimně orientovaným 

autorům, politický vývoj po invazi spojeneckých armád do Československa v srpnu 1968 znamenal 

jejich rozchod s oficiálním systémem. Téměř všem autorům „předradaru“ (snad kromě Zdeňka 

Mlčocha) bylo v atmosféře nastupující normalizace zakázáno publikovat a jak už bylo uvedeno, 

někteří byli nuceni věnovat se jiným druhům činnosti. Ilustrační tvorba Teodora Rotrekla byla 

objevena na sklonku 80. let fanouškovskou základnou spojenou se sci-fi žánrem. Ilustrační i volná 

tvorba jeho ostatních kolegů ze skupiny Radar však zůstává i nadále při opětovném zkoumání 

československé vizuální kultury 50. a 60. let stále bez větší odezvy. 

5.2  Knižní a časopisecká ilustrace 1948–1958 

  

Situace na tuzemském poli knižní a časopisecké ilustrace v období mezi dvěma světovými válkami 

byla charakteristická, kromě velkého žánrového a stylového záběru, také velkým množstvím 

soukromých subjektů (nakladatelů), kteří se podíleli na ediční činnosti. Mezi oblíbené předválečné 

žánry, které byly po únoru 1948 shledány ideově závadnými, patřily např. různé druhy detektivních 

novel, kovbojské příběhy, atd. Předválečná orientace spíše na západní kulturu byla stejně jako 

v případě situace ve výtvarném umění po událostech v roce 1948 zcela zpřetrhána a vzorem se stala 

sovětská literární tvorba. Ke zmenšování literárního prostoru docházelo pozvolna už od května 

1945, ale teprve na přelomu let 1948 a 1949 získalo komunistické vedení komplexní kontrolu nad 

celou literární oblastí. Syndikát českých spisovatelů byl v roce 1949 nuceně transformován na nově 

vzniklý a přísně výběrový Svaz československých spisovatelů.96 Stejně jako v případě Svazu 

československých výtvarných umělců byla hlavní motivací nově vzniklého orgánu snaha o 

ovládnutí dané kulturní sféry spolu s omezením činnosti protikomunistických nebo ideologicky 

vadně zaměřených autorů. Cenzura se netýkala pouze jednotlivců, ale zasáhla také noviny a 

časopisy, u nichž po roce 1948 začalo docházet k postupné redukci. 

 

K prvnímu omezení publikačních možností došlo už těsně po skončení 2. světové války. V období 

mezi červencem 1945 a zářím 1948 bylo v Česku nutné k vydání každého titulu získat povolení 

publikačního odboru ministerstva informací, které provádělo předběžnou cenzuru společně se Státní 

                                                 
96 Knapík – Franc, s. 893–894.  
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publikační komisí. Po únorovém převratu začalo docházet k dalšímu zpřísnění publikačních 

podmínek. Poté, co se vrcholní komunističtí představitelé shodli, že stále plně nekontrolují knižní 

trh, byla na podzim roku 1948 založena národní ediční rada. Primárními cíli tohoto orgánu byla 

kontrola a řízení veškeré knižní produkce. Rada byla také zodpovědná za likvidaci soukromých 

nakladatelů a za boj proti braku v literatuře. Definitivním potvrzením vytyčených principů 

poúnorové ediční politiky byl zákon č. 94/1949 Sb. o vydávání a rozšiřování knih, hudebnin a 

jiných neperiodických publikací, který přijalo Národní shromáždění 24. března 1949.97 Ten umožnil 

komunistickému režimu do budoucna celkovou kontrolu nad veškerou knižní produkcí. Přechod na 

přísně centralizovaný model nakladatelské struktury podle sovětského modelu znamenal konec 

soukromých nakladatelství (bylo zrušeno 371 soukromých nakl. podniků) a také vznik oborových 

nebo regionálních specializací jednotlivých nakladatelství. Nový přísnější systém kontroly tisku 

znamenal mj. zavedení tzv. normované tiráže.98 Jednalo se o prostředek určený ke zvýšení efektivity 

kontroly knih, který se vyznačoval velmi podrobnými údaji o vzniku knihy. V rámci přechodu na 

sovětský model došlo také k vytvoření funkce dohlížejících redaktorů, kteří měli zodpovídat za 

ideologickou nezávadnost jednotlivých titulů. Cenzura postihla nejen knihy, které měly jít teprve do 

tisku, ale týkala se také tiskovin již vydaných. Knihy byli roztříděné do 3 kategorií. Publikace, které 

se absolutně neshodovaly s novými ideologickými požadavky, byly ihned určeny k fyzické 

likvidaci. Méně závadné byly určeny pouze k prodeji v antikvariátech a tituly které novým normám 

neodporovaly, bylo možné dál prodávat v knihkupectvích. 

 

5.2.1 Vznik Státního nakladatelství dětské knihy 

 

Konkrétním příkladem nově vzniklého oborového nakladatelství bylo založení Státního 

nakladatelství dětské knihy, k němuž došlo v roce 1949. „Státní nakladatelství dětské knihy 

(SNDK) bylo zřízeno výnosem Ministerstva školství, věd a umění ze dne 11. dubna 1949 

rozdělením dosavadního Státního nakladatelství na dva samostatné subjekty, z nichž jeden byl 

pověřen vydáváním učebnic (Státní pedagogické nakladatelství) a druhý publikováním dětské 

literatury (SNDK). Výnos nabyl právní platnosti 15. dubna 1949, kdy nakladatelství s monopolem 

na vydávání dětských knih zahájilo činnost. Soustředění edičních aktivit na poli dětské literatury 

v jednom nakladatelském podniku bylo vyústěním koncepce jednotného školství a organizace 

mimoškolních aktivit dětí.“99  

                                                 
97 Knapík – Franc, s. 1031–1032. 
98 Knapík – Franc, s. 1031–1032. 
99 Milena Šubrtová, Albatros, Slovník české literatury po roce 1945, 

http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1664, vyhledáno 20. 3. 2015. 
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Prvním úkolem nově vzniklého nakladatelství byla příprava edičního plánu pro následující rok, 

s vydavatelskou činností se během prvních měsíců příliš nepočítalo. Nicméně pozůstatky peněžních 

fondů bývalého Státního nakladatelství spolu se zásobami papírů zkonfiskovaných zaniklým 

soukromým nakladatelstvím umožnily již během prvního roku vydání 16 titulů a v následujícím 

roce stoupnul jejich počet dokonce až na 120. V dalších letech produkce nakladatelství dále rostla, 

až se v 60. letech ustálila v rozmezí zhruba 160–220 titulů ročně.100  Vůbec první publikací, která 

vznikla pod hlavičkou SNDK, byl výbor z prostonárodních českých písní a říkadel Říkej si a hrej.101 

Knihu napsal Karel Jaromír Erben, ilustracemi ji doprovodila Alena Ladová a o redakční stránku se 

postaral Ondřej Sekora. Titul také naznačoval, jakým směrem se bude SNDK v následujících letech 

ubírat.  

Primárním cílem nakladatelství se stala výchova nového socialistického člověka. Přechod na 

doktrínu hledící na dětského diváka jako na nejdůležitější článek nově budované společnosti, 

znamenal vnesení prvků socialistického realismu také do dětské literatury. Kromě návratu k tzv. 

klasikům dětské literatury, a s tím související orientaci na vyhovující a ověřené tuzemské autory, 

dostala značný prostor také sovětská literatura. Z prvního edičního plánu, který byl rozdělen do 3 

knižnic, byla patrná inspirace sovětským modelem nakladatelství (nakladatelství Dětgiz, 

Moskva).102 

Prvním ředitelem SNDK byl jmenován Václav Netušil, který se s šéfredaktorem Stanislavem 

Neumannem držel této vytyčené linie, jak dokládá výrok Neumanna v rozhovoru pro časopis Vpřed, 

pionýři: „Dětská literatura je strašně důležitá. Znáš přece například timurovské hnutí. Tak dovede 

na chlapce a děvčata působit kniha. My víme, že děláme odpovědnou a krásnou práci – pomáháme 

formovat lidi, kteří budou žít v komunismu."103 

Společně s vlnou překladů ze sovětské a starší ruské literatury vstoupila do českých dětských knih i 

sovětská ilustrace pro děti. Po roce 1948 byl tento proud sovětské ilustrace ospravedlněn zejména 

snahou o věrné postižení reálné skutečnosti prostředí, ale i snahou představit našim dětem 

významné postavy sovětské ilustrace.104 Sovětský model naturalistické ilustrace k nám pomalu 

pronikal už v průběhu 30. let, ale teprve na konci 40. let došlo k jeho plošnému rozšíření. 

                                                 
100 Ibidem. 
101 Karel Jaromír Erben, Říkej si a hrej, Praha 1949.  
102 Karel Zdeněk Slabý, Padesátiletá historie nakladatelství Albatros, Ikaros, http://ikaros.cz/padesatileta-historie-

nakladatelstvi-albatros, vyhledáno 18. 5. 2015. 
103 Ibidem. 
104 František Holešovský, Naše ilustrace pro děti, Praha 1960.  

http://ikaros.cz/padesatileta-historie-nakladatelstvi-albatros
http://ikaros.cz/padesatileta-historie-nakladatelstvi-albatros
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5.2.2 Večerní kresba Ondřeje Sekory 

 

Typickou ukázkou ideologicky zabarvené dětské literatury z produkce SNDK z počátku 50. let 

představují například díla Ondřeje Sekory: O zlém brouku bramborouku. O mandelince americké, 

která chce loupit z našich talířů (1950),105 Pohádka o splašeném traktoru (1951)106 nebo Ferda 

Mravenec ničí škůdce přírody (1950)107. Zde je důležité upozornit na skutečnost, že uvedené tituly 

sice po obsahové stránce splňují dobové ideologické požadavky, ale jejich výtvarná stránka se od 

požadovaného socialisticko-realistického kánonu značně odlišuje. Za svou existenci vděčí Sekorově 

všeobecné popularitě a revolučnímu nadšení. To dokonce došlo tak daleko, že Sekora začal chodit 

na kurzy večerní kresby, aby se jeho styl více přiblížil požadavkům objektivního zobrazování 

reality. 

Sekora pracoval v SNDK jako vedoucí Knižnice pro nejmenší v letech 1949–1952. Obsah 

jednotlivých děl, které v nakladatelství na začátku 50. let vyšly, se vztahuje k aktuálním 

společensko-politickým tématům z období první pětiletky. Leporelo O zlém brouku bramborouku. 

O mandelince americké, která chce loupit z našich talířů je reakcí na přemnožení mandelinky 

bramborové v roce 1950, které se stalo vhodnou záminkou k rozpoutání ideologické kampaně, v níž 

se drobný parazit stal prostředkem západních imperialistů k narušení mírových snah socialistického 

tábora. Pohádka o splašeném traktoru zpracovává téma kolektivizace půdy na českém venkově. 

Zakládání zemědělských družstev provázely značné komplikace, které se na některých místech 

změnily dokonce v otevřený odpor proti plánovanému sdružování a samotné politice KSČ. Kniha 

vysvětluje, že cesta k blahobytu spočívá, kromě vypořádání se s buržoazními velkostatkáři, zejména 

ve spojení půdy malých rolníků do větších celků údajně za účelem dosažení větší efektivity práce. 

Do boje za lepší budoucnost v novém Československu se v leporelu Ferda Mravenec ničí škůdce 

přírody vydala i oblíbená antropomorfizovaná postava mravence Ferdy, publiku dobře známá už 

z meziválečného období. Ferda Mravenec plnil úkoly spojené s výstavbou socialistické společnosti 

také v kreslených seriálech na stránkách dětského časopisu Mateřídouška (knižně vyšlo pod názvem 

Kousky mládence Ferdy Mravence).  

První číslo časopisu Mateřídouška, určeného pro děti mladšího školního věku od 7 do 12 let, vyšlo 

19. prosince 1945. Autorem výtvarného zpracování prvního čísla a také grafické podoby názvu byl 

Josef Lada, ale jinak byla vizuální podoba jednotlivých čísel vždy v režii jiného výtvarníka. Obsah 

časopisu tvořila poezie, české a slovenské pohádky, lidová říkadla, povídky, atd. Po roce 1948 se 

                                                 
105 Ondřej Sekora, O zlém brouku bramborouku. O mandelince americké, která chce loupit z našich talířů, Praha 1950.  
106 Ondřej Sekora, Pohádka o splašeném traktoru, Praha 1951.  
107 Ondřej Sekora, Ferda Mravenec ničí škůdce přírody, Praha 1950.  
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v Mateřídoušce začaly objevovat silně propagandistické texty. Tento trend byl nejsilnější mezi lety 

1951–1952, kdy se na titulní stránce časopisu objevily portréty např. Klementa Gottwalda, J. V. 

Stalina, Zdeňka Nejedlého a mnoha dalších vrcholných komunistických představitelů.108 Nejmenší 

čtenáři se také s členy vládnoucí garnitury KSSR a KSČ setkávali v textech uvnitř časopisu.   

 

Seriál Kousky mládence Ferdy Mravence vycházel na stránkách časopisu Mateřídouška v letech 

1945–1951. Sekorovy ilustrované postavičky se režimu hodily k momentálnímu využití, ale jinak 

byly stejně jako jakékoliv jiné antropomorfizované charaktery považovány "za nešťastný důsledek 

buržoazní estetiky" a měly být zapomenuty "ve prospěch realisticky ztvárněného a sociálně 

spravedlivého světa.“109  

 

5.2.3 Hledání nových forem dětské literatury 

 

Posun od schematičnosti převážně budovatelské a utilitárně zaměřené propagandistické literatury 

směrem k literárně i výtvarně modernějšímu výrazu znamenal rok 1952, kdy byl na místo ředitele 

SNDK dosazen Jan Fromek a místo šéfredaktora zaujal spisovatel Karel Nový. Nicméně zásadní 

změny se v edičních plánech odehrály až v polovině 50. let, kdy došlo k výraznému rozšíření 

edičních řad a profil nakladatelství dosáhl větší žánrové i tematické pestrosti. Ilustrátor Zdeněk 

Mlčoch, působící v 50. letech v SNDK jako výtvarný redaktor, vzpomínal na přerod nakladatelství 

následovně: „Po údobí výtvarného popisného realismu, který tehdy platil za rozhodující měřítko a 

který jsme my mladí, vychovaní moderním výtvarným projevem, dost těžko nesli, nastalo konečně 

uvolnění. Teprve po nástupu Karla Nového se začal ve výtvarné redakci formovat nový moderní 

názor na výtvarnou podobu současné dětské knihy."110 

 

Nový kladl důraz na uměleckou stránku dětské literatury a ustanovil ediční a výtvarnou radu, která 

měla plnit funkci poradního sboru a zároveň fungovat jako oponent redakce. Spory uvnitř vedení 

SNDK nakonec vedly k odstoupení Karla Nového i ředitele Jan Fromka, ale nově nastavený kurz 

spočívající v kladení důrazu na špičkové umělecké zpracování knihy zůstal zachován i po příchodu 

nového ředitele Bohumila Říhy a šéfredaktora Václava Stejskala.111 Stejskal s Říhou také iniciovali 

spolupráci SNDK s časopisem Zlatý Máj. Časopis se zabýval literaturou pro děti a mládež na 

                                                 
108 Knapík – Franc, s. 
109 Pavel Ryška, Ferda Mravenec pracuje pro pětiletku, Padesátá léta, http://www.padesatky.info/19491950/44-ferda-

mravenec-pracuje-pro-petiletku, vyhledáno 22. 5. 2015. 
110 K. Z. Slabý, Padesátiletá historie nakladatelství Albatros, Ikaros, http://ikaros.cz/padesatileta-historie-nakladatelstvi-

albatros, vyhledáno 18. 5. 2015. 
111 Ibidem. 

http://www.padesatky.info/19491950/44-ferda-mravenec-pracuje-pro-petiletku
http://www.padesatky.info/19491950/44-ferda-mravenec-pracuje-pro-petiletku
http://ikaros.cz/padesatileta-historie-nakladatelstvi-albatros
http://ikaros.cz/padesatileta-historie-nakladatelstvi-albatros
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kritické úrovni a byl určený především odborníkům z řad literárních kritiků a historiků, ale v záběru 

se nacházeli i studenti a učitelé pedagogických fakult spolu s pedagogy ze základních a středních 

škol. Zlatý Máj se také snažil o přiznání autonomního statutu dětské literatury v rámci literárně 

historicko-teoretického kontextu a o její plné etablovaní v rámci národních literatur.112 Jeho význam 

spočívá v otevření debaty o zavrhovaných žánrech. Týkalo se to například dobrodružné literatury, 

vědecko-fantastického žánru, knih pro dívky a důležitou roli sehrál Zlatý Máj při revizi 

dogmatického přístupu k realistické ilustraci v dětské literatuře.   

 

SNDK se v roce 1958 podařilo proniknout i na mezinárodní úroveň. Na Světové výstavě v Bruselu 

EXPO 58 získala česká kolekce knih pro děti (např. Pohádky z Tisíce a jedné noci v adaptaci 

Františka Hrubína a s ilustracemi Jiřího Trnky, Pohádky Hanse Christiana Andersena s ilustracemi 

Jiřího Trnky, Bubáci a hastrmani Josefa Lady, Čarovný svět Marie Majerové s ilustracemi Karla 

Svolinského, Uprchlík na Ptačím stromě Ondřeje Sekory, atd) cenu Grand Prix. Tento úspěch 

otevřel cestu k plnému rozvinutí potenciálu SNDK během 60. let. Přestože mělo SNDK v podstatě 

monopol na vydávání knih pro děti a mládež, vycházely knihy určené pro dětské a dospívající 

diváky i v jiných nakladatelstvích. Přímé překlady ze sovětských originálů vydávalo nakladatelství 

Svět sovětů, popularizačně-naučné tituly spadaly pod kompetenci nakladatelství Mladá fronta, které 

také vydávalo časopis Věda a technika mládeži a pod něj spadající knižnice.  

 

5.2.4 Proměna encyklopedií a populárně-naučných publikací na pozadí dobového vývoje  

 

Pokud budeme chronologicky sledovat vývoj encyklopedií a naučných publikací pro děti a mládež 

v průběhu 50. let, můžeme si všimnout postupné proměny její obrazové složky. Model didaktického 

znázorňování objektivní reality se ve druhé polovině 50. let začal postupně vytrácet ve prospěch 

méně popisného přístupu. Změna se netýkala pouze samotného postoje k zobrazování, ale posun 

nastal také v obsahu literární složky. Např. na počátku 05. let bylo nemyslitelné, aby se v 

publikacích souvisejících s aktuálním technickým vývojem objevovaly jakékoliv formy humoru, 

což byl o dekádu později celkem běžný a žádaný jev. 

 

Encyklopedie Vyprávění o ruských vynálezcích a objevitelích113, vydaná v roce 1954 v pražském 

nakladatelství Svět Sovětů, reprezentuje model striktně naturalistického přístupu, navíc umocněný 

skutečností, že se jedná o překlad ze sovětského originálu. Obsah značně propagandisticky 

                                                 
112 Richard Svoboda – Blahoslav Dokoupil, Zlatý máj, Slovník české literatury po roce 1945, 

http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=241. 
113 Kol. autorů, Vyprávění o ruských vynálezcích a objevitelých, Praha 1955. 

http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=337
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=657
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=657
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=801
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=638
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=638
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zabarvené knihy, která vyšla původně v Moskvě roku 1950, vypráví o životě a činnosti ruských 

vynálezců napříč několika epochami. „Její ilustrace nejsou pouhým doprovodem textu, nýbrž tvoří 

podstatnou část knihy, neboť neulpívají jen na povrchu, znázorňují vnitřní stránku rozmanitých 

vědeckých a technických otázek a pomáhají tak k snazšímu pochopení některých podrobností, 

někdy dosti složitých.“ Ilustrační doprovod měl být původně shodný se sovětským originálem, ale 

kvůli nízké kvalitě některých reprodukcí se obrazového části nakonec ujal Dobroslav Foll, z kterého 

se v průběhu 50. let stal specialista na ilustrování naučné literatury pro děti a mládež. 

 

V případě ilustrací k Vyprávění o ruských vynálezcích a objevitelích musel Foll vycházet z podoby 

původních sovětských ilustrací. Mnohem větší volnost dostal při ilustrování knihy Petra Kovala 

Petr, já a atomy, která se snažila adekvátní formou vysvětlit dětským divákům základní principy 

fungování atomů, molekul a jaderné energetiky. Při znázorňování hmotné podstaty světa se Foll 

poprvé snažil vnést do ilustrace humorné prvky. Na jedné z kreseb se obřím atomem stává samotná 

Země, na jejímž orbitě jsou rozmístěny elektrony v podobě salámu, housky nebo sklenice piva.114 

Styl ilustrací je oproti předchozí encyklopedii mnohem uvolněnější a lehčí. V prvním vydání, které 

vyšlo v roce 1955, zůstávají ilustrace formálně stálé poplatné dobovým požadavkům na 

naturalistické zobrazovaní, ale sofistikované kompoziční zpracování spolu s použitím humorných 

metafor naznačuje pozvolný posun od zaběhnutého modelu.115Zajímavé je také sledovat, jakým 

způsobem se vyvíjela podoba publikace v rámci jejich jednotlivých vydání. První a poslední vydání 

knihy od sebe dělí celá dekáda. Foll ilustrace s každým dalším vydáním dále rozpracovával a každá 

měla také jinak zpracovanou obálku, jejíž podoba odpovídala době svého vzniku.  

 

Přesně na pomezí mezí starým modelem a moderně pojatým zpracováním vizuální složky dětské 

literatury stojí obsáhlá publikace Josefa Honse Zelená, Nasedat!116. Kniha seznamuje děti se 

základy a vývojem dopravních prostředků a obsahuje bohatý ilustrační doprovod. Většina popisů se 

věnuje dobovým dopravním prostředkům, ale obsahuje také dvě celostránkové ilustrace s výhledem 

do kosmické budoucnosti, z nichž je cítit Follovo místy až techno-optimistické nadchnutí pro 

vesmírnou a leteckou techniku. V tomto díle už se také výrazně začíná definovat jeden za 

základních rysů Follovy ilustrační tvorby pro děti, kterým je sklon k laskavému, 

nekomplikovanému humoru.117 Jeho přítomnost je možné nalézt už v Kovalově knize, ale až zde  

                                                 
114 Pavel Ryška, Podoby atomů a molekul v populárně naučných publikacích a knížkách pro děti, Padesátá léta, 

http://padesatky.ffa.vutbr.cz/19551956/22-obrazky-z-neviditelneho-sveta, vyhledáno 23. 5. 2015. 
115 Ibidem. 
116Josef Hons, Zelená Nasedat, Praha 1958. 
117 Adamovič – Pospiszyl, s. 99. 

http://www.galeriebrno.cz/webrotrekl.pdf
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nalézá zásadní uplatnění. V některých pasážích knihy Foll doplnil texty sérií kreslených vtipů 

s výrazně plošnou stylizací, která předznamenává další vývoj jeho stylu. 

 

Na sklonku padesátých let se Foll podílel na vzniku knižní edice Knížky pro chytré děti. Tato 

knižnice pomáhala redefinovat podobu naučných publikací pro nejmenší diváky na přelomu dekády 

a podílela se na revizi dlouho zaběhlého přístupu, že pravdivost a názornost zobrazení od sebe nelze 

oddělit. První kniha z této série s názvem Nej, nej, nej vyšla v nakladatelství SNDK sice až v roce 

1959, ale její vznik spadá ještě do období týkající se této kapitoly. Autorem literární části Nej, nej, 

nej je Jiří Růžička. Společně s Follem seznamují malé čtenáře se světovými fenomény, jenž se 

aktuálně pyšní přívlastkem "nej". Setkáme se tak např. s největším zvířetem, největším stromem, 

největším náhrobkem, nejkrásnějším městem, největším malířem, největším hudebníkem, největším 

člověkem, ale i největším štěstím a neštěstím, které představuje kontrast míru a války. Tato 

skutečnost, společně s označením V. I. Lenina za největšího žijícího člověka všech dob, dokazuje, 

že se ideologické zabarvení vytrácelo z dětské literatury velmi pomalu. Největší přínos knihy však 

spočívá v jejím grafickém zpracování v podobě obrazového doprovodu. Nápaditá typografie spolu 

s elegantními plošně stylizovanými a výrazně barevnými ilustracemi naznačuje objevení nové cesty, 

jak dětským divákům zprostředkovat zákonitosti fungování okolního světa. 

 

Ve stejném roce, kdy vyšla první z knížek pro chytré děti, spatřil světlo světa první z řady populárně 

vědeckých sborníků Dvacáté století. Ten byl tentokrát určen především dospělým čtenářům. O jeho 

vydání se zasloužila Československá společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí. 

Publikace byla prezentována jako výroční přehled "všeho, co kladně mění, zlepšuje a obohacuje 

lidský život u nás i ve světě"118. Obsah tvořily články a nejnovější poznatky z oborů jako např., 

výpočetní technika, astronautika, archeologie nebo atomová fyzika. Texty jsou doprovázeny velkým 

množstvím fotografií, ale jsou také doplněny kresbami tří ilustrátorů, což bylo u literatury pro 

dospělé v této době spíše výjimkou. Jedním z výtvarníků, který se podílel na vizuálním obohacení 

sborníku, byl také Dobroslav Foll. Kombinace fotografické a kresebné ilustrace sice představovala 

standartní doprovod populárně-naučných publikací, ale 20. století se v tomto směru poměrně 

odlišovalo od zaběhnutých dobových standardů díky způsobu, jakým tyto složky kombinovalo. 

Úkolem kreseb a maleb nebylo pouze vysvětlit nebo zvýraznit nejasné informace, ale důležitou 

úlohu zde hrají i čistě dekorativní viněty a karikatury.119 Kromě karikatur ilustroval Foll texty 

zabývající se prvními lidskými kroky do vesmíru, které doprovodil barevnými kresbami Letiště 

                                                 
118 Pavel Ryška, Dokumentární fotografie a kreslený humor ve Dvacátém století, Padesátá léta, 

http://padesatky.ffa.vutbr.cz/19591960/6-letiste-praha-mesic, vyhledáno 25. 5. 2015. 
119 Ibidem. 

http://padesatky.ffa.vutbr.cz/19591960/6-letiste-praha-mesic
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Praha — Měsíc a Meziplanetární zastávka na Marsu.120Dalším z autorů, jehož tvorba měla zásadní 

dopad na podobu dětských encyklopedií a také sehrála důležitou roli ve vývoji ilustračního 

doprovodu v rámci literatury pro nejmenší čtenáře v průběhu 50. let 20. století, byl Vladimír Fuka. 

Kromě ilustrování se intenzivně věnoval malbě a významný je také jeho přínos v oblasti grafické 

úpravy knih. Fuka patřil po vzniku SNDK k jednomu z nejvytíženějších kmenových ilustrátorů 

vůbec a podílel se na vzniku širokého spektra dětských knih, od leporel, přes básnické sbírky a 

reportáže až po encyklopedie a naučnou literaturu. S tím, jak se na konci dekády začaly ilustrace ve 

větší míře objevovat i v beletrii a literatuře pro dospělé diváky, obsáhnul Fukův záběr také tyto 

žánry. Fuka vynikal širokým stylovým rozsahem a dokázal citlivě zvolit vhodnou formu 

obrazového doprovodu, který se často vymykal dobovým schématům pro dětskou literaturu. Byl 

jedním z prvních tuzemských autorů, kteří se v našem prostředí snažili systematicky přejít od 

popisného zobrazení k vytváření ilustrací jako autonomní složky literárního díla. 

 

Na počátku 50. let se Fuka dostal do okruhu Jiřího Koláře a stýkal se např. s Kamilem Lhotákem, 

Zdeňkem Urbánkem, Emanuelem Fryntou, Janem Rychlíkem a dalšími členy z této skupiny. 

V ilustracích k budovatelským románům Arkadije Gajdara Timur a jaho parta (1951)121 a Osudy 

bubeníkovy (1950)122, z počátku 50. let, je patrný vliv civilizmu a objevují se i další motivy 

spojující Fukovu ranou ilustrační tvorbu s dílem Kamila Lhotáka. Tento přístup je také patrný ve 

dvou leporelech Oldřicha Syrovátky z Knižnice pro nejmenší Pojďme děti do cirkusu (1953)123 a 

Od země až na oblaka (1954)124. Ilustrace doprovázející leporela jsou definovány prostřednictvím 

barevných ploch a lineární linková kresba typická pro pozdější období se objevuje zatím 

sporadicky. Přítomný je již ale jiný rys Fukovi tvorby. Tím je budování atmosféry prostřednictvím 

fragmentace kompozic a důrazu na detail, který se v kontextu dětského publika ukázal jako velmi 

úspěšný. Tuto formu Fuka dále rozpracoval ve sbírce Jana Čarka z prostředí lokomotiv, aut, jeřábu a 

lodí Co si povídaly stroje (1955).125  Spíše schematicky znázorněné celostránkové ilustrace se zde 

střídají s malými detailně zpracovanými kresbami. 

 

V ilustracích ke knize Juliana Tuwima Zázraky a divy (1958)126 a románu Šroubkova dobrodružství 

(1959)127 autorů Marcella Argillihio a Gabrielly Parca se Fuka rozhodl pro čistě kresebný přístup. 

“Pevná, stejnosměrná čára tu až kaligraficky kreslí ornamenty tvarů, věcí i lidí, plošky mezi čárami 

                                                 
120 Ibidem. 
121 Arkadij Gajdar, Timur a jeho parta, Praha 1951. 
122 Arkadij Gajdar, Osudy bubeníkovy, Praha 1950. 
123 Oldřich Syrovátka, Pojďme děti do cirkusu, Praha 1953. 
124 Oldřich Syrovátka, Od země až na oblaka, Praha 1954. 
125 Jan Čarka, Co si povídaly stroje, Praha 1955. 
126 Julian Tuwim, Zázraky a divy, Praha 1959. 

http://www.legie.info/autor/1638-marcello-argilli
http://www.legie.info/autor/5698-gabriella-parca
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pokrývané jednotně laděnými barevnými odstíny zdobnost obrázku jen zvyšují.“128 V kolorovaných 

kresbách se začíná objevovat sklon ke karikaturní stylizaci postav, který se naplno rozvinul 

v dalších dílech v průběhu 60. let. 

 

Ve druhé polovině 50. let začalo SNDK připravovat rozsáhlou dětskou encyklopedii. Jednalo se o 

první tuzemské dílo takového zaměření a rozsahu. Autorem literární části byl Bohumil Říha a 

skvělé Fukovy výsledky, spolu s kladným ohlasem jeho práce, nominovaly na místo ilustrátora 

knihy právě jeho. Pro Dětskou encyklopedii129 vytvořil Vladimír Fuka přes tisíc obrázků 

nejrůznějšího zaměření a charakteru. “Město je tu ukázáno jako hlučná ulice, nahlížíme do 

rozříznutých domů a sledujeme situace nebo mikropříběhy, které se v jednotlivých situacích 

odehrávají. Lidé jsou zobrazeni v laskavé karikaturní stylizaci.“130 

 

Forma Dětské encyklopedie společně s edicí Knížek pro chytré děti znamenala definitivní nakročení 

k opuštění popisného zobrazování v dětské literatuře. Prostřednictvím rozvinutí atmosféry obsažené 

už v literární části díla se ilustrátorům podařilo vytvořit skutečnou protihodnotu textu a společně 

pak autor a ilustrátor umožnili stržení čtenářovi fantazie k dalšímu rozvíjení děje. 

5.2.5 Od vědecké ilustrace k vědeckým fantaziím budoucnosti 

 

Popularizačně-technická literatura byla určena spíše už dospívajícím divákům, na hranici 

základního a středoškolského vzdělání. Naturalistické zpracování většiny ilustračního doprovodu 

v rámci žánru nebylo přímým důsledkem požadavků socialistického realismu, ale odpovídalo 

technickému zaměření publikací, jejichž schéma zůstávalo v podstatě stejné už od poloviny 19. 

století. Specialisty na ilustrování tohoto druhu literatury se v tuzemském prostředí stali Teodor 

Rotrekl, Kamil Lhoták a František Škoda. Rotrekla s Lhotákem k tomu předurčovala jejich 

fascinace technikou obecně, která se později přetransformovala do záliby v dobývání vesmíru, resp. 

ve vědecko-fantastickém žánru a zejména Rotrekl v tomto oboru dosáhl světové proslulosti.  

 

Ilustrační záběr Kamila Lhotáka byl mimořádně široký a není proto možné jej spojovat jen 

s ilustrováním technické nebo sci-fi literatury. Nicméně v průběhu 50. let se podílel na vzniku 

několika publikací tohoto druhu a v 60. letech vytvořil několik pozoruhodných maleb a kreseb jako 

doprovod vědecko-fantastických textů. Lhoták s ilustrováním začal už na přelomu 30. a 40. let a 

                                                                                                                                                                  
127 Marcello Argilli – Gabriella Parca, Šroubkova dobrodružství, Praha 1959. 
128 V. V. Hnízdo, Svět v obrazech Vladimíra Fuky, Zlatý Máj III, 1959, č. 6, s. 264–266. 
129 Bohuslav Ŕíha, Dětská encyklopedie, Praha 1959. 
130 Zdenek Primus, Vladimír Fuka - Cesta labyrintem / Journey into the Labyrinth, Praha 2003, s. 205. 
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systematicky se mu věnoval po celý svůj život. Spolu s Jiřím Kolářem, Františkem Grossem, 

Františkem Hudečkem aj. inicioval v období protektorátu vznik umělecké Skupiny 42. Absence 

uměleckého vzdělání vyvolávala v jeho dílech jakýsi pocit bezprostřednosti, který měl pozitivní 

diváckou odezvu a dokázal často zaujmout čtenáře na první pohled. Lhotákova umělecká tvorba od 

počátku reflektovala svět technických vynálezů, zvláště se Lhoták zajímal o vývoj různých druhů 

dopravních prostředků. Tyto prvky tvořily, společně se zájmem o město a moderní život, hlavní rys 

jeho volné tvorby. Ovlivnění poetikou civilizmu se promítlo také do jeho ilustrační činnosti.131 

 

Ilustrace k technicko-dobrodružnému románu Rudolfa Fauknera Explorer III (1948) se nesou 

v duchu jeho meziválečného přístupu. Utopistický román odehrávající se na prahu atomového věku 

tak vyvolává spíše nostalgické pocity, než dojem z nově nastupující éry. Lhoták v té době také 

ilustroval několik sovětských vědecko-fantastických knih132, jako např. povídky Ivana Jefremova 

Bílý roh (1947)133 či budovatelsky laděný Pád vládce (1950)134. Jeho stylu a zaměření vyhovovalo 

znázorňování spíše soudobé a historické techniky před vytvářením futuristických vizí, což se naplno 

projevilo v ilustracích k encyklopedii Z dějin ponorky, torpéda a potápěcích strojů (1956)135, 

vyprávění Dědeček automobil (1958)136 nebo pozdější dětské knihy Jana Čarka Dvě mašinky 

(1961).137  

 

Kromě technického rysu věnoval Lhoták ve svých ilustracích zvláštní pozornost postavám dětských 

hrdinů. Díky důrazu na vykreslení psychologického profilu hrdiny jej dokázal ztotožnit se čtenářem 

a vyvolat tak divákův zájem o podíl postav na vztazích rozvíjených dějů.138 Lhotákovým nejčastěji 

používaným výrazovým prostředkem byla “kresba a kolorovaná kresba, malířský projev měl blízko 

k ilustračnímu akvarelu.“139 Svůj kresebný přístup rozvíjel v průběhu celé kariéry a nekonformní, 

osobitá a působivá perokresba se stala jedním ze základních znaků Lhotákova originálního projevu.   

 

Teodor Rotrekl se stejně jako Lhoták věnoval na počátku 50. let poměrně často ilustrování 

technicko-naučné literatury. V roce 1951 ilustroval a redakčně upravil obrazový doprovod 

encyklopedii Michaila Iljina Sto tisíc proč.140 Nešlo o jedinou publikaci tohoto zaměření, na jejímž 

                                                 
131Holešovksý, s. 202–205.  
132 Adamovič – Pospiszyl, s. 85. 
133 Ivan Antonovič Jefremov, Bílý roh, Praha 1947. 
134 Grigorij Borisovič Adamov, Pád vládce, Praha 1950. 
135 Kamil Lhoták, Z dějin ponorky, torpéda a potápěcích strojů, Praha 1956.  
136Adolf Branald, Dědeček automobil, Praha 1958. 
137 Jan Čarek, Dvě mašinky, Praha 1961. 
138 Holešovksý, s. 202–205. 
139 Ibidem. 
140 Michail Iljin, Sto tisíc proč, Praha 1951. 

http://www.galeriebrno.cz/webrotrekl.pdf
http://www.databazeknih.cz/autori/grigorij-borisovic-adamov-6755
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vzniku se v té době podílel, od jiných se však odlišovala poměrně nízkým ideologickým indexem a 

tak se Rotrekl mohl plně soustředit na technické aspekty ilustrací. Zásadním dílem, které naznačilo 

další směřování Rotreklovy kariéry, ale i vývoj celého žánru, byla popularizačně-technická 

publikace Pavla Beneše Technika překonává prostor a čas s podtitulem Kniha o vývoji a druzích 

dopravních prostředků141, která vyšla v Československu poprvé v roce 1955 v pražském 

nakladatelství Mladá Fronta. Přítomnost velkého množství technických obrazů, detailních řezů a 

přesně popisných plánů odpovídá stejně jako v případě Sto tisíc proč dobovému technologickému 

pohledu na fungování tehdejší civilizace spolu s optimistickou vírou, že lepší budoucnost 

socialistické společnosti zajistí rozvoj vědy a techniky.  

 

Důležitá je však publikace něčím jiným. Přestože vyšla dva roky před vypuštěním sovětské družice 

Sputnik, předznamenává příchod vesmírné horečky, kterou oblet první umělé družice kolem Země 

rozpoutal. Publikace nijak nevybočuje z dobových norem na popularizačně-technickou publikaci 

věnovanou mládeži, které v této době vycházely na obou stranách železné opony. Pouze 

retrospektivní forma napříště ustoupí pod tíhou sovětských vesmírných úspěchů do pozadí 

nadšeným představám o blízké budoucnosti. Raketám a vesmírným plavidlům je v knize věnována 

jedna – v porovnání s ostatními druhy dopravních prostředků – poměrně krátká kapitola s názvem 

Dopravní prostředky prostorové. Pojmenování kapitoly odkazuje k meziplanetárnímu prostoru. 

Vzhledem ke skutečnosti, že raketová technika byla v 50. letech stále v podstatě na začátku svého 

vývoje, obsahuje tento úsek spíše množství spekulací a předpokladů nežli přímou reflexi jejího 

dobového vývoje. Závěr kapitoly nabízí chronologický výhled na možný průběh letů do vesmíru od 

předsedy sovětského vědecko-technického výboru pro kosmické lety V. V.  Dobronravova.142 V něm 

se mimo jiné dozvídáme, že lidstvo stane poprvé na povrchu měsíce ve třetí etapě rozvoje 

kosmického programu pravděpodobně někdy kolem roku 2000.     

 

Ze současného pohledu se formulace některých tezí obsažených v této kapitole může zdát lehce 

komická. Vesmírná hysterie způsobená vypuštěním první umělé družice planety Země rozpoutala 

v obou hlavních táborech polarizovaného světa kromě zrychlení vědeckého pokroku také novou 

vlnu závodů ve zbrojení. Možnost vyslat družici na oběžnou dráhu nepředstavovala jen demonstraci 

technologické vyspělosti daného státu, ale byla také připomínkou jeho vojenské superiority. Sonda 

Luna 2 odstartovala z Bajkonuru 12. září 1959 a následující den se stala prvním tělesem 

vytvořeným člověkem, který se dotknul povrchu měsíce. Přestože měli v tomto závodě zpočátku 

navrch Sověti, byl to nakonec druhý tábor, který slavil vítězství v závodě o dobytí měsíce. 

                                                 
141 Pavel Beneš, Technika překonává prostor a čas, Praha 1955. 
142 Ibidem. 
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Americký prezident John Fitzgerald Kennedy vyhlásil 25. května 1961 záměr Američanů vyslat 

pilotovaný let na měsíc do konce dekády a 21. července 1969, o pouhých 8 let později, stanul na 

měsíčním povrchu první člověk Neil Armstrong. Předpověď V. V. Dobronravova byla nakonec 

předběhnuta o více než 3 desetiletí. 

 

Vizuální část knihy zpracoval Theodor Rotrekl. Ten ji také, kromě uspořádání obrazového 

materiálu, doplnil řadou autorských ilustrací. Publikace obsahuje velké množství kreseb, plánů, 

ilustrací a technických nákresů. Velká část z nich je dobových. Všechny obrazové zdroje musel 

Rotrekl přenést do jednotného výtvarného jazyka. Přes různorodý původ vizuálních materiálů 

působí kniha kompaktním dojmem. Pravděpodobně se jedná o první knihu, ve které se objevují 

Rotreklovy ilustrace s vědecko-fantastickou tématikou.143 

 

V roce 1956 dochází definitivně ke sloučení Rotreklovi kariéry s vědecko-fantastickým žánrem. 

Přestože už předtím vytvořil několik sci-fi ilustrací převážně pro obálky časopisů, znamenal tento 

rok milník v Rotreklově primární žánrové orientaci. Během následujícího období doprovodily jeho 

kresby a malby několik románů Stanislava Lema a Františka Běhounka. Rotreklův naturalistický 

styl se skvěle hodil k doprovodu vědecko-fantastických textů. Ve druhé polovině padesátých let 

začal i v rámci ilustrovaní popularizačně-naučných publikací pozvolný posun směrem k používání 

vizuálního jazyka ovlivněného recyklovaným modernismem, ale sci-fi literatura představovala 

výjimku z tohoto trendu a zobrazování ve fotorealistickém duchu bylo ve se spojení s vesmírnou 

technikou divácky ceněným artiklem.  

 

V románech Stanislava Lema K mrakům Magellanovým (1956) a Astronauti (1956) dostal Rotrekl 

poprvé možnost ilustrovat dílo tohoto kultovního polského autora, s nímž je v tuzemském prostředí 

nejčastěji spojován. V monochromatických kvašových malbách se mu podařilo docílit značné 

psychologické hloubky a až metafyzické existencionální závažnosti. Znázornění vesmíru a pozadí 

se pohybuje na hranici abstrakce a spolu s dynamickým zobrazením raketové techniky přispívá 

k podtržení těchto dojmů. Zároveň se Rotreklovi dařilo vytvářet druh iluze připomínající filmovou 

atmosféru. Tento přístup je zřejmý zejména v ilustracích k románům Františka Běhounka Akce L 

(1956)144 a Robinsoni vesmíru (1958)145, které vyšly v SNDK v rámci Knižnice 

vědeckofantastických příběhů, a které mají až kinematograficky dokumentární charakter. Rotrekl na  

                                                 
143Adamovič – Pospiszyl, s. 81. 
144 František Běhounek, Akce L, Praha 1956. 
145 František Běhounek, Robinsoni vesmíru, Praha 1958. 

http://www.galeriebrno.cz/webrotrekl.pdf
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konci 50. let definoval hlavní principy svojí ilustrační tvorby a během následující dekády je dovedl 

k dokonalosti. 

 

Dalším nepochybným mistrem na poli technické a vědecko-fantastické literatury 50. let byl 

František Škoda. Na rozdíl od Rotrekla a Lhotáka se v zobrazování detailů strojní techniky a 

různých druhů dopravních prostředků nevyžíval, dokonce byl spíše antitechnický typ, ale jeho talent 

a profesionalita mu neumožnili, aby takový druh zakázek odmítal. Škoda vystudoval Vysokou školu 

uměleckoprůmyslovou v Praze u profesora Jana Sokola a ještě před ukončením studií se mu 

podařilo navázat spolupráci s nakladatelstvím Mladá fronta, kde se uplatnil jako ilustrátor 

populárně-naučných publikací. Jeho dílo je ale v tuzemském kontextu 50. let spjato především 

s časopiseckou ilustrací. Škoda přesně zapadal do dobových požadavků na ilustrátora schopného 

předávat nové generaci obrazovou formou informace o nejnovějším technickém vývoji a díky tomu 

na počátku dekády navázal spolupráci s časopisem Mladý technik. Kromě různých schémat a 

vědeckých kreseb patřil Škoda také mezi autory kreslených seriálů, které v časopise vycházely, jako 

např. Dobrodružství pana Vrtáčka. 

 

Mladý technik začal vycházet v roce 1947 a byl určen především dospívající mládeži (od roku 1954 

vycházel pod názvem Věda a technika mládeži). Hlavním cílem periodika bylo seznamovat mládež 

s vývojem technického pokroku a nejnovějšími vědeckými objevy. Po roce 1948 se stejně jako ve 

většině ostatních dobových periodik objevily i ve Vědě a technice mládeži ideologicky zabarvené 

texty, které systematicky oslavovaly úspěchy sovětské vědy a socialismu. Ve druhé polovině 50. let 

se hlavní zájem časopisu soustředil na dobývání vesmíru, raketovou techniku, atomovou energii a 

letectví.146 Důležitý vliv na rozvoj těchto témat mělo jmenování Vladimíra Babuly vedoucím 

redaktorem periodika v roce 1953. Babula byl ilustrátor a autor knih pro děti a výrazně se zasloužil 

o rozvoj vědecko-fantastické literatury v Československu. Od 5. čísla ročníku 1954 začal ve Vědě a 

technice mládeži vycházet na pokračování jeho román Signály z vesmíru, který byl jedním z prvních 

tuzemských textů reagujících na zvýšenou poptávku československých čtenářů po tomto žánru. 

 

V časopise se na počátku 50. let objevovaly překlady originálů z ruštiny a jeho výtvarná stránka 

byla silně ovlivněna dobovou sovětskou didaktickou a popularizační ilustrací. Představy sovětských 

autorů o možných podobách budoucnosti měly také výrazný vliv na inspiraci českých a 

slovenských autorů a značná část tehdejších tuzemských ilustrací vycházela až příliš doslovně z 

východních vzorů.        

                                                 
146 Knapík – Franc, s. 1010–1012.  
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Imaginace Františka Škody byla zpočátku také ovlivněná tvorbou ruských autorů, jak dosvědčuje 

např. jeho ilustrace Laboratoř ve vesmíru na zadní straně obálky Mladého technika z roku 1953, 

zobrazující měsíční základnu, nebo Raketové letadlo budoucnosti z posledního čísla roku 

1954.147Škoda si ale dokázal rychle najít vlastní a nesmírně atraktivní diváckou polohu. Vysoká 

míra přesvědčivosti jeho maleb, smysl pro detail a schopnost ztvárnit v požadovaném stylu téměř 

cokoliv, ještě zvýšili poptávku po jeho díle a od roku 1954 byl pravidelným autorem obálek 

Mladého technika. V některých  ilustracích vědecko-technologického charakteru, jako např. 

Pokoření pouště nebo Zavodněná Sahara, se Škodův výtvarný doprovod přiblížil atmosféře 

meziválečných dobrodružných románů, ztvárněných Zdeňkem Burianem.148 Jeho formální 

schopnosti nebyly sice tak precizní jako Burianovi, ale jinak si zpracování jeho ilustrací nezadalo 

s doprovodem starších fantastických románů. Vrcholem Škodovy vědecko-fantastické tvorby je 

pravděpodobně obrazový doprovod k románu Vladimíra Babuly Planeta tří sluncí (1957)149. 

Černobílé, emotivní, realistické malby s kvašovým charakterem představují mistrovské dílo tehdejší 

tuzemské sci-fi ilustrace. Na začátku 60. let klesá počet škodových ilustrací ve Vědě a technice 

mládeži a tento trend se ještě prohloubí po odchodu Vladimíra Babuly z pozice vedoucího 

redaktora. Škoda se zpětně k období 50. let příliš nehlásil. V průběhu následujícího desetiletý se 

etabloval v tuzemském prostředí jako významný ilustrátor dětské literatury, ale jeho výtvarný styl 

byl diametrálně odlišný od jeho výstupy v rámci vědecko-fantastického žánru. 

5.2.6 Od komunální satiry k vizuálnímu humoru  

 

K odkazu sovětské kultury, konkrétně časopisu Krokodil, se na konci 40. let hlásil také satirický a 

humoristický týdeník Dikobraz. Vznikl v roce 1945 jako nástupce podobně zaměřeného 

předválečného periodika Trn. Jako jediný český časopis podobného druhu si okamžitě získal 

obrovskou popularitu. Struktura Dikobrazu se sestávala především z kreslených vtipů, ale 

objevovala se zde i publicistika, krátké prozaické útvary nebo básně. V prvních letech existence se 

obsah časopisu věnoval především satirické reflexi války a mezi častými tématy se tak objevovala 

např. okupace, osvobození Rudou armádou, kolaborace, osidlování Sudet, atd. Na přelomu let 

1946-47 se objevilo také téma dvouletky a v časopise se začaly pozvolna množit tendence kriticky 

vymezující se proti západním mocnostem. Tento trend se naplno projevil po únoru 1948, kdy se 

Dikobraz stal nástrojem stranické propagandy a geopolitická polarizace poválečného světa na 

                                                 
147 Uvedené ilustrace jsou příkladem poučení sovětskými vzory z časopisu Znanije-Sila. 
148 Pavel Ryška, Zábavná věda pro mladé techniky, Padesátá léta, http://padesatky.ffa.vutbr.cz/19531954/15-nazorna-

objasneni-zakladnich-principu, vyhledáno 25. 5. 2015. 
149 Vladimír Babula, Planeta tří sluncí, Praha 1957. 
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východ a západ vstoupila v definitivní platnost i v Československu. Na počátku 50. let převážily 

mezi tuzemskými tématy hlavně znárodňování průmyslu, kolektivizace venkova a plnění první 

pětiletky. Ze zahraničních politických událostí se největší satirické reflexe dostávalo různým 

druhům protiamerických vtipů spojených především s karikováním Marshallova plánu, válkou v 

Koreji nebo popisování západního Německa jako přímého následníka třetí říše. Stejně jako 

v ostatních dobových periodikách se i Dikobrazu začaly objevovat ve velké míře překlady z ruštiny. 

Na konci 50. byly také častým námětem příspěvků oslavy sovětského vesmírného programu. Ke 

kmenovým ilustrátorům časopisu v průběhu 50. let patřili např. Adolf Born, Bohumil Štěpán, 

Jaroslav Malák, Adolf Hoffmeister, Jiří Brdečka nebo Karel Vaca.  

 

Výše zmíněný Lhoták se stal terčem posměchu, v rubrice časopisu Vyhrňme si rukávy150. 

Předmětem posměšků se stalo Lhotákovo provinění proti zásadám objektivního zobrazení, jehož se 

měl dopustit na stránkách dětského časopisu Mateřídouška. Ilustrace byly nemilosrdně strhány a 

všechny odchylky neodpovídající normám socialistického realismu byly náležitě okomentovány. 

Čtyřverší „Co to tady stojí? Člověk se až bojí! Voják jaksi křiv, jak obludný div.“ pod Lhotákovou 

ilustrací vojáka stojícího na stráži mělo být jasným varováním i pro další autory, kteří by se snad 

rozhodli napříště nedodržet požadovanou normu.  

 

Důležitou roli hrála ve vývoji časopisu také tzv. komunální satira. “Jednalo se o kritiku různých 

drobných nešvarů, s nimiž se občané setkávali ve svém každodenním životě, ať již se jednalo o 

nedostatky v zásobování, pracovní lajdáctví, špatně fungující služby nebo třeba byrokracie.“151 

Název pravděpodobně odkazuje ke skutečnosti, že častým adresátem kritiky byla špatná úroveň 

komunálních podniků a služeb jako např. prodejen potravin, restaurací, prádelen, atd. Komunální 

kritice byla v 50. letech věnována poslední stránka časopisu v rámci rubriky Na ostny. Mezi autory, 

kteří se věnovali dlouhodobě vizuálnímu doprovodu této rubriky, patřili Bohumil Štěpán a Jaroslav 

Malák. 

 

Bohumil Štěpán je klíčovou postavu československé humoristické ilustrace druhé poloviny 20. 

století. Ze všech kmenových autorů Dikobrazu měl pravděpodobně největší vliv na postupném 

opuštění ideologicky zanesených šablon týkajících se dobové podoby vizuálního humoru a hledání 

moderního výrazu satirické kresby a karikatury ve druhé polovině 50. let. Velký vliv na Štěpánovu 

tvorbu, ale i na další vývoj tuzemského vizuálního humoru, znamenalo objevení práce amerického 

ilustrátora rumunského původu Saula Stainberga. Stainberg se dostal do povědomí zejména díky 

                                                 
150 Vyhrňme si rukávy, Dikobraz VII, č 47, 1952. 
151 Knapík – Franc, s. 1010–1012. 

http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=320
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svým ilustracím pro americký časopis New Yorker. Jeho lineární, plošně stylizovaná kresba 

vycházející z moderního umění se zdála být ideální formou pro vyjádření vizuálního humoru. 

V rámci revizionistické politiky byl zejména prezident Zápotocký ochotný slevit z požadavků na 

podobu tehdejšího vizuálního umění, samozřejmě pouze za předpokladu, že bude sloužit 

socialismu. Grafické metafory inspirované steinbergovsky redukovanou linií se tak postupně začaly 

objevovat i na stránkách tuzemských periodik a publikací.  

 

V první polovině 50. let se Štepán specializoval především na znázorňování mírové podstaty 

socialistických států východního bloku v kontrastu s válečnickými ambicemi jeho amerických a 

západoevropských protějšků. Kresby atomových hřibů a uniforem válečných štváčů střídal se 

zobrazováním aktuálních problémů tuzemského hospodářství v rubrice Na ostny. Konstruktivní 

satira nehledala viníka ekonomických komplikací v samotném systému, ale jako pachatele viděla 

vždy selhání jednotlivých pracovníků, které prostřednictvím rubriky náležitě pranýřovala. Štěpán se 

také v průběhu 50. let věnoval vytváření formálně odvážných májových transparentů. Zřejmě 

s přihlédnutím k dalšímu laickému reprodukování ilustrací byly Štěpánovy kresby určené na 

transparenty výrazně stylizované. Jeho návrhy měly být překresleny, nalepeny na karton a poté 

neseny v průvodu. Štěpán se výrobě “májovek“ věnoval až do začátku 60. let, kdy začaly ustupovat 

nudným standardizovaným mávátkům z krepového papíru.152  

 

Jaroslav Malák patřil ke kmenovým autorům Dikobrazu už od počátku svojí kariéry. Nejprve 

studoval na Státní grafické škole u profesorů Petra Dillingera a Richarda Landera, odkud přestoupil 

na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou do ateliéru kresleného filmu. Školu byl nucen opustit na 

základě vykonstruovaného udání, které souviselo s letní brigádou v pohraničí. V tento moment 

hrozilo Malákovi zaměstnání v odvětví těžkého průmyslu a tak se rozhodl poslat svoje kresby do 

redakce Dikobrazu.153 Naštěstí pro něj jej přijali a mohl tak okamžitě nastoupit.  

 

Počátky jeho kariéry v periodiku nijak nevybočují z dobových estetických a ideologických šablon 

kladených na tehdejší kreslený humor. Malákovy kresby se tak věnují každodenním problémům 

souvisejícím s průmyslovou výrobou, industrializací nebo karikují nepřátele dělnické třídy. Daleko 

přesvědčivějších výsledků dosáhl při vytváření satirických šlehů do rubriky Na ostny. Malák 

dokázal budovat naraci i na ploše jednoho obrazového políčka, díky nenápadnému vrstvení příběhu 

                                                 
152 Pavel Ryška, Konfrontační transparenty do prvomájových průvodů, Padesátá léta, 

http://padesatky.ffa.vutbr.cz/19511952/60-majovky-bohumila-stepana, vyhledáno 25. 5. 2015. 
153 V alternativní verzi této události se Malák rozhodnul poslat své kresby do Dikobrazu pod vlivem údajné sázky 

s kamarádem.  
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pomocí kumulace drobných detailů.154  Formát jedné kresby, podřízené vysvětlujícímu textu, byl 

v rámci Dikobrazu běžným dobovým standardem, ale pokud to bylo nezbytné a možné, rozdělil 

Malák svoje kresby do více oken, do podoby jakéhosi stripu.155 V této formě lze nalézt náznaky 

jeho budoucí komiksové kariéry. V rámci ilustrování komunálních problémů se také projevil jeho 

talent pro vyprávění humorných příběhů prostřednictvím svébytných vizuálních metafor. Na konci 

50. let dospěl Jaroslav Malák k originálnímu projevu, který směřoval k použití kresby jako 

samotného nositele informace bez doprovodu textu. Malák se kreslenému humoru věnoval 

v průběhu celé svojí kariéry, nicméně během 60. let se z něj stal také respektovaný ilustrátor 

dětských knih a oblíbený tvůrce komiksů.  

 

Dikobraz v 50. letech jednoznačně sloužil komunistické propagandě. Ale díky politické a 

společenské situaci nakonec umožnila generální linie komunistické strany proniknutí prvků krotké 

moderny i do kreseb na jeho stránkách kde na konci desetiletí akcelerovala rozvoj individuálních 

stylů jednotlivých umělců. V rámci časopisu se v daném období objevilo několik výrazných 

osobností, jejichž výtvarné přístupy byly na první pohled rozeznatelné a jejichž vliv na vývoj 

tuzemské ilustrace během následujícího desetiletí dalece přesáhl hranice kresleného humoru, 

nicméně v průběhu 50. let nemohli oficiálně kreslit, nebo nedostali větší příležitost mimo žánr 

karikatury. 

 

5.3 Světová výstava EXPO 1958 v Bruselu 

 

Účast Československa na mezinárodní světové výstavě v Bruselu EXPO 1958 patří k dobře 

zmapovaným a reflektovaným tématům z naší nedávné minulosti. Téma bylo podrobně vytěženo 

zejména v rámci výstavního projektu Bruselský sen – Československá účast na Světové výstavě 

EXPO 58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let., který proběhl v roce 2008 v Galerii hlavního 

města Prahy a od listopadu 2008 do května roku 2009 byl k vidění v Moravské galerii v Brně. 

Obsáhlá stejnojmenná monografie, která vyšla při příležitosti výstavy, podrobně rozebírá nejen 

samotnou účast Československa na přehlídce a expozici národního pavilonu, ale také se zaměřuje 

na následný vliv události na životní styl a tuzemskou vizuální kulturu v průběhu následující dekády. 

Publikace tak může být považována za jakousi základní příručku ke kulturním dějinám první 

poloviny 60. let.156  

                                                 
154 Pavel Ryška, Jaroslav Malák kreslí do Dikouše, Padesátá léta, http://padesatky.ffa.vutbr.cz/19531954/73-humor-na-

ostnech, vyhledáno 25. 5. 2015. 
155 Ibidem. 
156 Kol. autorů, Bruselský sen. Československá účast na Světové výstavě EXPO 58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 

60. let, Praha 2008. 
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Nicméně stejně jako u některých předešlých podrobně popsaných témat, kterých se dotýká moje 

práce, považuji i v tomto případě za nutné stručně nastínit genezi celého fenoménu okolo EXPO 

1958. V rámci mojí disertace představuje světová výstava v Bruselu ústřední bod obratu nejen ve 

vývoji československé poválečné vizuální kultury, ale jedná se o zlom ve vývoji tehdejší  

československé společnosti obecně. Vzhledem k tématu, kterým se zabývám, představuje důležitou 

událost zejména úspěch československých publikací a knižní ilustrace na výstavě. 

 

Mezinárodní světová výstava EXPO 1958 v Bruselu se odehrála na pozadí postupného uvolňování 

vztahů mezi západem a východem, které započalo po smrti J. V. Stalina. Vzhledem k politické 

situaci po roce 1945 a následné eskalaci napětí mezi vítěznými mocnostmi, která vyvrcholila 

v podobě korejského konfliktu, se jednalo o první podobnou akci od skončení 2. světové války. 

Účast Československa na bruselské výstavě je obestřena legendou o fenomenálním světovém 

úspěchu malého středoevropského státu, který na chvíli vystoupil ze stínu dvou supervelmocí. 

Přestože byl úspěch národního pavilonu obrovský, je důležité vnímat celou účast Československa 

na EXPO 1958 v dobovém kontextu a uvědomit si společenskou a politickou situaci, ve které se 

utvářela. Doba nejtvrdších represí z počátku 50. let sice pominula, ale uvolňování přicházelo velmi 

pomalu. Totalitní systém a ideologie měli stále rozhodující vliv na podobu pavilonu a v jejich zájmu 

bylo prezentovat život v tehdejším Československu v nejlepším možném světle.  

 

Hlavním tématem expozice pavilonu se stalo představení jednoho běžného pracovního dne 

v socialistickém Československu, který byl rozdělen na tři části: práce, kultura a odpočinek. 

Původní libreto Jeden den v Československu vytvořil Adolf Hofmaister. Později byl nahrazen 

Jindřichem Santerem, který libreto rozpracoval do podoby scénáře. Obsah libreta i scénáře byl pod 

neustálým dohledem kontrolních orgánů KSČ. Byl opakovaně přepracováván, aby byl co největší 

akcent na představení nejnovějších výdobytků na poli těžkého průmyslu, zemědělství, ale i na 

celkový charakter socialistické kultury v tehdejším Československu a ideologickou spřízněnost se 

Sovětským svazem. Vysoký ideologický index reprezentovaly citáty z angažované tvorby 

Vítězslava Nezvala a také vybrané výroky od poválečných prezidentů Klementa Gottwalda, 

Antonína Zápotockého, Antonína Novotného a předsedy vlády Viliama Širokého. Jindřich Santer 

později vzpomínal, že díky nedostatku zkušeností straničtí funkcionáři podcenili závažnost celé 

akce a i přes značné finanční náklady, které stát na celou akci vynaložil, se kontrolní aparát spokojil 

s relativně malou mírou dohledu nad přípravami. Tato šťastná souhra náhod nakonec vedla k tomu, 

že se na architektuře a výzdobě interiéru podíleli špičkoví českoslovenští výtvarníci, z nichž značná  
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část měla zkušenosti ještě s předválečným avantgardním uměním, což se promítlo do výsledné 

podoby expozice.157 

 

Dalším důležitým milníkem pro tuzemské autory byla možnost seznámit se s aktuálními trendy 

současného světového umění.158 V rámci světové výstavy totiž probíhala rozsáhlá výstava 

současných moderních malířů z celého světa. Českoslovenští výtvarníci tak měli například možnost 

vidět díla abstraktních expresionistů a mnoha dalších umělců, jejichž práce se značně rozcházela 

s oficiálními požadavky kladenými na podobu umění v socialistickém Československu. Zde je 

nutné připomenout, že oficiální místa neumožnila výjezd všem zainteresovaným umělcům a 

podezřívavě se stavěla zejména ke generaci autorů s avantgardními zkušenostmi, aktivní už mezi 

dvěma světovými válkami.  

 

Dětské knihy byly na výstavě v Bruselu součástí expozice nazvané Děti a loutky. Dohled nad touto 

sekcí byl plně v kompetenci ministerstva školství. Jejím záměrem bylo zobrazení vlivu literatury a 

her na dětský vývoj a představení knižní produkce SNDK v celém záběru její literární a ilustrační 

tvorby. V expozici bylo vystaveno kolem 400 knih, které vyšly od doby vzniku SNDK až do roku 

1957. Prezentováno bylo dílo tuzemských umělců od konce 19. století (Mikoláš, Aleš, Adolf 

Kašpar, atd), přes 30. léta 20. století (Josef Lada, Josef Čapek, atd), až po práce tehdejších 

kmenových ilustrátorů SNDK (Zdeněk Mlčoch, Karel Svolinský, atd).159  

 

Československý pavilon se stal jedním z nejoblíbenějších vůbec a nakonec mu organizátoři udělili i 

nejvyšší cenu světové výstavy – Zlatou hvězdu. Exponáty československého pavilonu získaly také 

největší počet ocenění. Dohromady se jednalo o 170 cen. Ocenění se dočkala kromě nakladatelství 

SNDK (za svojí tvorbu obdrželo cenu Grand Prix), také např. Laterna Magika, film Karla Zemana 

Vynález zkázy, expozice skla a mnoho dalších. Překvapivý úspěch výstavy, navzdory skutečnosti že 

byla stále pod silným ideologickým vlivem státních orgánů, znamenal zlomový bod ve vývoji 

československé kultury. Na Expu 58 reprezentovala Československo celá řada umělců a děl, kteří 

by byli ještě nedávno v přímém rozporu s oficiální stranickou linií. Jednou z důležitých událostí 

československé účasti v Bruselu bylo vytvoření alternativy socialistického realismu, která se naplno 

projevila v průběhu 60. let zejména v oblasti vizuální kultury a byla přijímána i oficiálními místy. 

Pronikání estetických prvků převzatých z bruselské expozice do různých forem užitého umění 

v Československu vytvořilo později fenomén známý jako tzv. bruselský styl.     

                                                 
157 Adamovič – Pospiszyl, s. 102. 
158 Ibidem. 
159 Marta Syslvestrová, Grafický design a knižní tvorba na Expo, in: Bruselský sen, Praha 2008, s. 164–181. 

http://www.galeriebrno.cz/webrotrekl.pdf
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6 Československá vizuální kultura v letech 1958–1968 

6.1 Společenský vývoj v Československu v letech 1958–1968 

 

Po úspěchu československého pavilonu na světové výstavě EXPO 1958 v Bruselu začalo docházet 

k postupnému uvolňování přísného státního dohledu, zejména v různých sekcích kulturního života. 

Tání probíhalo nicméně velmi pozvolna a je důležité připomenout, že straničtí funkcionáři ani na 

chvíli nepustili kontrolu nad vývojem situace v Československu ze svých rukou, jak by se snad 

mohlo zdát. V roce 1960 se sice uskutečnila částečná amnestie politických vězňů, ale na druhou 

stranu stále probíhala kolektivizace. Ta skončila až v roce 1964 převedením družstevních subjektů, 

vzniklých v předchozích fázích zestátňování, pod státní správu. Větší míra liberalizace se dostavila 

až ve druhé polovině 60. let, po překonání společenské a ekonomické krize, která vyvrcholila kolem 

roku 1963. Stát stále nedokázal uspokojit zvětšující se poptávku občanů po spotřebním zboží, která 

po Bruselu ještě zesílila. Vládnoucí garnitura vedená Antonínem Novotným se marně potýkala se 

zhoršující se ekonomickou situací a uvnitř strany se začaly objevovat první reformní názory 

kritizující direktivní metody řízení. Spolu s tím začalo docházet k rozvoji médií, zmenšila se 

cenzura, zkrátila se pracovní doba a objevily se požadavky na pracovní emancipaci žen.160 

  

Masové rozšíření domácích spotřebičů, širší institucionalizace péče o děti a s ní spojené trávení 

volného času byli jen některými z ukazatelů, které naznačovaly, že kolektivně budovaná 

komunistická společnost se definitivně začala proměňovat v socialistickou verzi západního 

konzumního života. Ideálním ilustračním příkladem celého fenoménu ze závěru sledovaného 

období je přejmenování časopisu Svět sovětů na S32. Na konci 60. letech už mohlo dojít k odvolání 

šéfredaktora na základě klesajícího prodeje a tak se v časopisech objevily nové formáty populární 

zábavy, které byly ještě nedávno v ostrém rozporu s principy socialistické kultury. V případě 

časopisu S32 to byl komiks Jak vyhubili upíry na Rusi, s explicitními prvky, jejichž autorem byl Jiří 

Winter-Neprakta.  

 

Podle názoru Radoslava Seluckého musely i socialistické státy prodělat určitou konzumní fázi před 

tím, než se posunou na vyšší úroveň lidské společnosti, která má překonávat kapitalistický systém 

především existencí tzv. humanistické nástavby – většího zájmu o rozvoj osobností, podporou 

kultury všeho druhu, apod.161 

                                                 
160 Knapík – Franc, s. 37–40.  
161 Ibidem. 
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Na Expu 58 reprezentovala Československo celá řada umělců, kteří by byli ještě nedávno v přímém 

rozporu s oficiální stranickou linií. Jednou z důležitých událostí československé účasti v Bruselu 

bylo vytvoření alternativy socialistického realismu, která se naplno projevila v průběhu 60. let 

zejména v oblasti vizuální kultury a byla přijímána i oficiálními místy. Kromě užitého umění dosáhl 

ve druhé polovině 60. let pozoruhodných úspěchů také tuzemský filmový průmysl. Úspěch 

národního pavilonu vedl ke vzrůstu společenských objednávek umění, došlo k začlenění 

uměleckých děl do architektury. Vznikaly výtvarné rady, které se snažily komplexně organizovat 

propojení volného a užitého umění. Ve stranických směrnicích byl vytyčen požadavek nového 

poměru užitého a volného umění v jednotné kultuře, které má rozhodující úlohu při tvorbě 

socialistického životního stylu. Pronikání estetických prvků převzatých z bruselské expozice do 

různých forem užitého umění v Československu vytvořilo v průběhu 60. let fenomén známý jako 

tzv. bruselský styl. Barevná abstrakce a prvky odkazující k recyklovanému modernismu se začaly 

objevovat především v grafickém a produktovém designu.  

6.2 Knižní a časopisecká ilustrace pro děti a mládež po roce 1958 

 

Na sklonku 50. let došlo na poli dětské literatury k vytvoření nových formátů, které se definitivně 

oprostily od popisných požadavků socialistického realismu. První díl edice Knížky pro chytré děti 

Jiřího Růžičky Nej, nej, nej s vizuálním doprovodem Dobroslava Folla a Dětská encyklopedie 

Bohumila Říhy s ilustracemi Vladimíra Fuky patřili k prvním publikacím, které definovaly směr 

nového vývoje. Na počátku 60. let došlo k dalšímu posouvání dosavadních hranic podoby ilustrační 

složky v dílech pro děti a mládež. Objevila se celá řada nových autorů s originálním přístupem a 

nezaměnitelným rukopisem jako např. Jan Kubíček, Květa Pacovská, Milan Grygar, Zdenek Seydl 

atd. Opouštění ideologických dogmat bylo zřejmé také v oblasti dětských periodických publikací. 

Časopisy se postupně vymaňovaly z politického vlivu a k původně politické, agitační a vzdělávací 

funkci přibila také odpočinková a zábavná náplň. V Československu existovala na přelomu 50. a 60. 

let poměrně systematická skladba časopisů pro děti a mládež, pokrývající celé věkové spektrum 

s jedinou výjimkou, kterou byla absence periodika určeného primárně pro předškolní věk. Tento 

nedostatek napravilo až založení časopisu Sluníčko v roce 1967 

 

Důležitý mezník ve vývoji dětské ilustrace, představovalo vydání sborníků První strom pohádek z 

celého světa162 a Druhý strom pohádek z celého světa163 s obrazovým doprovodem Stanislava 

                                                 
162 Jan Vladislav – Vladislav Stanovský, První strom pohádek z celého světa, Praha 1958. 
163 Jan Vladislav – Vladislav Stanovský, Druhý strom pohádek z celého světa, Praha 1959. 
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Kolíbala. Ty rozpoutaly v roce 1960, po výstavě jejich ilustrací, na stránkách časopisu Zlatý máj 

otevřenou diskuzi, ve které se řešily, kromě Kolíbalových maleb, také aktuální problémy tehdejší 

ilustrace pro děti. Jejich uměleckou kvalitu nikdo nezpochybňoval, předmětem debaty byl rozpor 

mezi výtvarným experimentem a obecnou pedagogickou funkcí dětské literatury.  

 

Někteří recenzenti Kolíbalovi vytýkali nesrozumitelnost jeho projevu pro dětské publikum a 

zamýšleli se nad tím, jestli dítě může vůbec takové formě ilustračního doprovodu porozumět. Druhá 

strana poukazovala na fakt, že důležitou podmínkou srozumitelnosti je znalost, a upozorňovala, že 

pokud jsou děti od útlého věku v kontaktu s projevy moderního umění, nemají pak problém s 

přijímáním jeho projevů. Kolíbal v ilustracích nezobrazoval konkrétní scény, ale soustředil se na 

zachycení emocionální stránky pohádek. “V dominantě detailů chtěl symbolicky posílit nosné prvky 

pohádek, postavy s kvalitami a rysy, které reprezentují. Vybudoval ilustraci na protikladu plošné 

barevnosti maleb a bílé plochy papíru, náznakový princip ilustrace a jeho citový obsah měl vyvolat 

dialog se čtenářem, znamenal apel na aktivní spolupráci čtenáře.“164 

Ilustrace osvobozené od dogmatu objektivního zobrazování umožnily jejich autorům více se 

zaměřit např. na psychiku dětského diváka, na vytváření svébytné atmosféry rozvíjející literární 

složku díla a také na naplňování rozličných pedagogicko-estetických cílů, kterých předtím nebylo 

možné dosáhnout. Ideálním ukázkou těchto trendů z počátku 60. let je právě knižnice Knížek pro 

chytré děti, nebo edice leporel Mašinky. Obě vznikly zhruba ve stejné době ve Státním 

nakladatelství dětské knihy a můžeme na jejich vývoji sledovat další proměnu estetických norem 

v rámci žánru.  

6.2.1 Knížky pro chytré děti a další vývoj dětské populárně-naučné literatury 

 

První svazek Knížek pro chytré děti Nej Nej Nej vyšel v roce 1959. Druhá knížečka z edice vypráví 

všem chytrým dětem o raketách a nese název Směr vesmír – start!165 Jejím autorem je Václav 

Čtvrtek a obrazovou část vytvořil Jindřich Hegr. Zpracování ilustrací je sice konzervativnější než 

v případě prvního dílu, ale i tak je zejména ve figurálních motivech vidět výrazný odklon od 

naturalismu směrem ke karikaturní stylizaci. Hegrovi černobílé perokresby doplněné modrými 

elementy vhodně doplňují zpracované téma, kde je naučný záměr kombinován s historickými a 

fantaskními prvky. 

 

                                                 
164 Holešovský, s. 160–161. 
165 Václav Čtvrtek, Směr vesmír – start! Praha, 1959. 
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Třetí díl knižnice Svět za sklem166 Václava Kovala a Františka Škody přibližuje malým čtenářům 

základy optiky. Na rozdíl od předchozího dílu Koval upustil od způsobu vyprávění pomocí dětských 

průvodců a zvolil formu přímého kontaktu s divákem. Zde se mohl naplno uplatnit nový Škodův 

ilustrační styl, ve kterém se oprostil od realistického zpracování, typického pro jeho ranou tvorbu, a 

kombinoval figurální motivy s prvky situačního humoru a technickou názorností. Do barevných 

kvašových maleb na některých místech vstupuje pomocí koláže, a zejména ve zpracování 

technických zařízení se odráží jeho zkušenost s vědecko-technickou ilustrací, i když je tentokrát 

vyjádřena vizuálně úspornějším způsobem.    

 

Záměrem čtvrtého dílu série je seznámení dětských diváku s pravidly slušného chování. V knížce 

Rukulíbám – Dobrý den167 Milana Korejse a Dobroslava Folla se autorům podařilo originálním a 

zároveň vtipným způsobem propojit formální a obsahovou stránku. Vyprávění je podpořeno 

působivou grafickou úpravou, kdy se na přikladu nedodržení typografických pravidel autoři snaží 

upozornit mladé čtenáře na společensko-smluvní povahu sociálních vztahů a na absurdních 

situacích ukazují, jak by náš svět fungoval, kdyby takové normy neexistovaly. Foll zde naplno 

rozvinul svojí humoristickou polohu a škála jeho nápadů jde v této knize daleko za obvyklé hranice 

ilustrace.168 Stejně jako v případě prvního dílu používá výrazné přímé barevnosti. Ilustrace jsou 

definovány pomocí barevných ploch, doplněných na některých místech linkovou kresbou. Hlavním 

přínosem knihy je oproštění od vážného tónu s jakým byla v předchozí dekádě prezentovaná naučná 

a vzdělávací témata. 

 

Zpátky do světa techniky se po předchozí sociálně-naučné sondě vrací 5. ediční svazek. Kniha 

Vladimíra Svobody Ať přestane svítit,169 se zabývá vědou o slunci, světelných jevech a atomové 

energii. Méně náročný obsah literární části naznačuje, že je knížka určena mladším čtenářům než 

v případě předchozích dílů a pohybuje se na spodní hranici věkového zaměření knižnice, která je 

určené pro děti od 7 let. Autorem obrazové části je Rudolf Mader. Barevné ilustrací nijak 

nevybočují z dobových norem na doprovod naučných publikací, ale jejich zpracování je výrazně 

uvolněnější než v předchozí dekádě a zrcadlí se v něm autorova zkušenost s ilustrováním dětských 

učebnic. 

                                                 
166 Václav Koval, Svět za sklem, Praha 1959.  
167 Milan Korejs, Rukulíbám – Dobrý den, Praha 1959. 
168 František Holešovský, Kritická revue tvorby pro mládež, Zlatý máj V, č. 11, 1960, s. 490—493. 
169 Vladimír Svoboda, Ať přestane svítit, Praha 1960. 
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V 6. svazku Knížek pro chytré děti se do ediční řady navrací František Škoda, tentokrát jako autor 

textové i obrazové části. Publikace Volají neviditelné vlny,170 se zabývá jedním z nejrozšířenějších 

fyzikálních jevů – vlnění. Dětský divák se o šíření zvuku, rozkladu světla nebo fungování rádia a 

televize dozvídá prostřednictvím rozhovorů s antropomorfizovanými vlnkami, které symbolizují 

jednotlivé jevy. Škoda dále rozvíjí svůj výtvarný styl na stejných principech jako v případě Světa za 

sklem a spěje k postupnému vytvoření jednotného ilustračního schématu, který naplno rozvinul 

v pozdějších rozsáhlých encyklopedických cyklech. Kompaktní dojem v tomto případě narušují 

pouze postavy vědců, jejichž karikaturní stylizace kontrastuje se schematicky znázorněnými 

charaktery vlnek. 

 

Chronologicky 7. publikací edice by měla být kniha Jiřího Roberta Picka Jak cestoval Vítek Svítek a 

Honzíček Slámů S Bububabou Amálií do Bububulámu171. Titul má stejný formát a grafické 

zpracování jako předchozí díly, ale oficiální začlenění do knižnice, které se obvykle objevovalo na 

zadní straně obálky, nad normovanou tiráží, zde chybí. Fiktivní cestopis ilustrovaný Milošem 

Nollem vyvolal po svém vzniku rozporuplné reakce. Divácký zájem byl obrovský, ale např. Oldřich 

Kryštůfek knihu v recenzi ve Zlatém máji v roce 1961 označil za "problematický experiment"172 a 

vytknul také oběma autorům nevhodné používání “znaků a deformací“173, které můžou být pro 

cílovou skupinu, představovanou dětmi kolem 7 let, nepochopitelné. Obsahová i formální stránka se 

výrazně odlišovala od dobové produkce. Nešlo ani tak o vizuální podobu ilustrací. Na počátku 60. 

let se objevilo několik autorů, jejichž styl se osvobodil od popisného zobrazování. Tito autoři se  

vytvořili moderní ilustrační jazyk, který byl ale stále spojen s objektivním textem. Pick s Nollem se 

nepokoušeli o pouhé zvětšovaní interpretačního odstupu mezi výtvarnou a literární složkou díla, ale 

přišli s komplexní alternativou na podobu dobové dětské umělecko-vzdělávací literatury.  

 

V roce 1961 zasáhl do vývoje knižnice také Teodor Rotrekl, který výtvarně zpracoval knihu 

Vladimíra Kovala 25 divů v našem domě174. Rotreklovi bohaté zkušenosti se zobrazováním 

technických a vědeckých zařízení z předchozího období byly jedním z důvodů autorova nominování 

na post ilustrátora knihy. Jak napovídá název, publikace prostřednictvím schematických řezů bytové 

jednotky názorně vysvětluje na situacích běžného života fungování jejich technických aspektů. 

Rotreklův ilustrační styl těží stále z naturalistického přístupu, ale v dílech určených dětem se 

v některých případech uchyluje ke stylizaci podpořené použitím výrazné barevnosti. V případě 25 

                                                 
170 František Škoda, Volají neviditelné vlny, Praha 1960. 
171 J. R. Pick, Jak cestoval Vítek Svítek a Honzíček Slámů s Bububabou Amálií do Bubulámu, Praha 1960. 
172 Oldřich Kryštofek, Problematický experiment, Zlatý máj V, č. 5, 1960, s. 224—225. 
173 Ibidem. 
174 Vladimír Koval, 25 divů v našem domě, Praha 1961. 
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divů se také neubránil ovlivnění bruselským stylem a v některých ilustracích se objevuji prvky 

abstraktní geometrie. Působivým příkladem tohoto trendu je dvoustrana s názvem Elektřina hraje, 

mluví, kreslí. 

 

Poslední titulem, který pod hlavičkou Knížek pro chytré děti vyšel, byla knížka Hrátky kolem 

křižovatky175 Ludvíka Součka s ilustracemi Kamila Lhotáka. Lhotákova kolorovaná perokresba 

odpovídá žánrovému zaměření publikace, která se děti snaží upozornit na skrytá nebezpečí 

dopravního provozu. V kontextu „divokého“ vývoje knižnice se tak jednalo o pomyslnou klidnou 

tečku a ani Lhoták se nemusel obávat, že se stane terčem posměchu jako na začátku minulé dekády.  

Na svojí předchozí spolupráci z edice Knížek pro chytré děti navázali v roce 1963 Václav Koval a 

František Škoda. Encyklopedie Svět našimi smysly176 představuje mistrovské dílo tehdejší 

československé knižní kultury v oblasti dětské literatury. Rozsáhlé dílo s bohatým ilustračním 

doprovodem zprostředkovává malým divákům fungování různých aspektů okolního světa. 

“Technický náčrt, obraz, fotografie, mikroskopický záběr a vesmírné dimenze, budoucnost a 

historie vytvářejí působivou jednotu, které nově obohacuje smysl ilustrace.“177 Škodovi se podařilo 

vytvořit kompaktní ilustrační styl, v němž s jistotou propojuje figurální, technické a přírodní motivy 

ve fascinujícím organickém propojení, které okamžitě strhne čtenáře. Dokázal zobrazit nejen vnější 

podobu věcí, ale uměl také malým divákům přiblížit jejich funkci a obsah. Kombinace postav a 

vědeckého zobrazování s prvky situačního humoru Škoda použil už ve Světě za sklem, ale teprve 

v případě Světa našimi smysly se mu je podařilo artikulovat do podoby jednotného univerzálního 

jazyka, který také naplno uplatnil v následujících encyklopedických cyklech Jak s tím pohnu178,  

Kamarádi čísla179 nebo menších publikacích jako např. Kola, strojky, nápady180 a O stromu, který se 

proměnil181. 

 

Do vývoje dětské populárně-naučné literatury v průběhu 60. let významně zasáhl také bývalý 

kmenový autor Dikobrazu Jaroslav Malák. Po zkušenostech s různými formami humoristické 

ilustrace v průběhu 50. let se v následujícím období intenzivně věnoval dětské literatuře. Malákův 

tvůrčí záběr byl nesmírně široký, ale jeho práce pro děti představuje pravděpodobně nejznámější 

část jeho rozsáhlého díla. Zábavně-vzdělávací edice Proč?, která vycházela v SNDK v letech 1964–

1967,navazuje na Knížky pro chytré děti především v humorném způsobu předkládání naučného 

                                                 
175 Ludvík Souček, Hrátky kolem křižovatky, Praha 1962. 
176 Václav Koval, Svět našimi smysly, Praha 1963. 
177 Holešovský, s. 372–374.  
178 Vítězslav Houška, Jak s tím pohnu, Praha 1965. 
179 Václav Koval, Kamarádi čísla, Praha 1965. 
180 Václav Nepil, Kola, strojky, nápady, Praha 1963. 
181 Václav Kvapil, O stromu, který se proměnil, Praha 1964. 
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obsahu. Všemi 11 díly edice provází diváky postava robota Emiliána, blízkého příbuzného 

populárního robota Emila, který byl v 60. letech hlavní postavou hraných sci-fi grotesek pro děti. 

Stejně jako jeho televiznímu sourozenci se i Emiliánovi, přes jeho dobré úmysly, nepodařilo 

vyhnout neočekávaným událostem při naplňování svých záměrů. Vzniklé vtipné situace a trable 

Malák využíval k rozvíjení narativní dynamiky ilustrací. Pedagogická koncepce ediční řady se 

snažila o další rozvíjení kreativity a samostatného myšlení prostřednictvím vystřihovánek, které 

byly součástí obálky. Úkolem malých diváků bylo doplnit jejich jednotlivé části na správné místo 

uvnitř publikace.  

 

První díl edice Proč malíři nestačí plnovous?182 napsal Zdeněk Svěrák. Emilián v něm uprchne 

z televize a chce se stát malířem. Díly Proč se kouří ze sopek?183, Proč fouká vítr?184, Proč jsou 

v lese modříny?185, Proč je zebra pruhovaná?186 a Proč vyhynuli mamuti?187 vysvětlují fungovaní 

přírodních a fyzikálních jevů. V publikacích Proč to mluví, proč to hraje?188, Proč má auto 

žízeň?189 a Proč se létá na letiště?190 se malí čtěnáři seznamují s technickými aspekty civilizace. 

Sondu do historie společenského vývoje nabízejí knížky Proč nemá učitel rákosku?191 a Proč se 

stavěly hrady?.192 

 

Malákovy ilustrace v rámci ediční řady charakterizuje, kromě přítomnosti humoru, také úsporná a 

precizní kresba, s níž dokáže sebejistě zachytit široké spektrum motivů, počínaje znázorněním 

prehistorických druhů zvířat, přes středověké a figurální motivy až k zachycení dobových témat 

technické civilizace. Základním prvkem vizuálního doprovodu publikací jsou částečně kolorované 

černobílé perokresby. Plnobarevná je vždy obálka a vystřihovánky. V některých dílech se objevují 

barevné ilustrace také uvnitř textu, nebo je kresba kombinovaná s koláží. Malákova kreslířská 

zručnost dosáhla v průběhu 60. let téměř formální dokonalosti. V pozdější době, zejména 

v komiksech s kreslených seriálech pro děti, spěje kresba ještě k výraznější redukci a stylizaci. 

Malák přispíval také do časopisů ABC mladých techniků a přirodovědců, Ohníček a Pionýr. 

 

                                                 
182 Zdeněk Svěrák, Proš malíři nestačí plnovous?, Praha 1964. 
183 Vitězslav Houška, Proč se kouří ze sopek?, Praha 1964. 
184 Eva Bergmannová, Proč fouká vítr?, Praha 1967. 
185 Zdeněk K. Slabý, Proč jsou v lese modříny?, Praha 1967. 
186 Jaroslav Dewetter, Proč je zebra pruhovaná?, Praha 1964. 
187 Pavel Kohn, Proč vyhynuli mamuti?, Praha 1964. 
188 Jaromír Průša, Proč to mluví, proč to hraje?, Praha 1964. 
189 Jaroslav Dewetter, Proč má auto žízeň?, Praha 1965. 
190 Jan Polák, Proč se létá na letiště?, Praha 1965. 
191 Zdeněk K. Slabý, Proč nemá učitel rákosku?, Praha 1965. 
192 Míla Paša, Proč se stavěly hrady?, Praha 1966. 
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První číslo časopisu ABC mladých techniků a přírodovědců vyšlo na počátku roku 1957. Měsíčník 

byl zaměřený především na popularizaci vědy a techniky byl určen dětem ve věku od 10 do 15 let a 

byl chápán jako předstupeň obsahově podobně zaměřeného periodika Věda a technika mládeži, 

který byl určen čtenářům od 14 let. Obsah časopisu tvořily především poučné články z různých 

technických, přírodovědných a historických oborů. Součástí byly také povídky, příběhy na 

pokračování, zprávy o dětské zájmové činnosti nebo návody k hrám a experimentům. Obrovskou 

popularitu získaly různé kreslené seriály a také slepovací modely, které původně vycházely v rámci 

samostatného časopisu Plánky a modely ABC, ale od roku 1967 byly součástí samotného ABC 

mladých techniků a přírodovědců. V prvních letech existence se oblíbenou redakční kreslenou 

postavou stal trpaslík Píďa, jehož autorem byl kreslíř Miroslav Liďák, v průběhu 60. let se na 

stránkách ABC objevoval oblíbený robot Emil. S časopisem spolupracoval také Jaroslav Foglar a ke 

zvýšení popularity výrazně přispělo otiskování článků s příběhy apačského náčelníka Vinnetoua, 

který byl v dané době na vrcholu zájmu. Většina příspěvků byla doplněna kresbami a fotografiemi. 

Vnitřek časopisu byl černobílý, kombinovaný většinou s jednou další barvou. Zvláštní důraz byl 

kladen na provedení obálky, která byla většinou opatřená působivou plnobarevnou ilustrací. Mezi 

výtvarníky, kteří s časopisem pravidelně spolupracovali v průběhu 60. let, patřili kromě již 

jmenovaného Maláka také např. Teodor Rotrekl, František Škoda, Vladimír Fuka, Jiří Winter-

Neprakta, Oldřich Jelínek, František Skála, Jan Kubíček, atd. 

 

Zhruba pro stejnou věkovou kategorii jako ABC byl určen časopis Pionýr. Původní podtitul 

Zábavný a naučně populární měsíčník ústředního výboru ČSM pro mládež od 10 do 15 let byl 

v uvolněnější atmosféře počátku 60. let změněn na Zábavný měsíčník pro mládež. V Pionýru začaly 

tak jako např. v Ohníčku vycházet příspěvky orientované na populární kulturu. Objevovaly se i 

články o domácích i zahraničních hudebních interpretech, filmových hercích, sportovcích nebo 

dobrodružné reportáže. Stejně jako v ostatních periodických tiskovinách určených dětem a 

dospívající mládeži pronikly také na stránky Pionýru kreslené seriály, anekdoty a vtipy. Do 

časopisu přispívaly v 60. letech např. Zdeněk Burian, Jan Brychta, Jiří Kalousek, Adolf Born, 

Winter-Neprakta nebo Jaroslav Malák. V letech 1968–1970 došlo k přejmenování časopisu na 

Větrník, ale v rámci normalizačního politického kurzu se název vrátil v roce 1970 zpět do původní 

podoby.   

6.2.2 Vladimír Fuka  

 

Vladimír Fuka se po úspěchu Dětské encyklopedie stal v průběhu 60. let jedním z domácích 

nejúspěšnějších ilustrátorů a získal v tomto období řadu ocenění nejen v Československu, ale i 
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v zahraničí. Dětská encyklopedie pronikla také za hranice naší republiky. Její první zahraniční 

vydání vyšlo ve stručné podobě v roce 1961 v Londýně a další jazykové mutace následovaly 

vzápětí. Fuka se na konci 50. let začal také intenzivně věnovat grafické úpravě knih a navrhnul 

např. typografickou podobu edice Nové sovětské knihovny pro nakladatelství Svět sovětů. V rámci 

dětské literatury pokračoval na počátku 60. let v rozvíjení přístupu, který definoval v Dětské 

encyklopedii a ve stejném stylu vytvořil ilustrace ke knihám Nápady pana Apríla193 od Jiřího 

Koláře, Zatoulané písmenko194 Oldřicha Syrovátky a Pohádky pro děti, mámy a táty195 od Hany 

Doskočilové. Fukovo pracovní vytížení v té době nabralo obrovských rozměrů a často pracoval na 

několika titulech najednou. Nepřetržitá produkce může vyvolat v případě některých realizací mylný 

dojem autorovi stagnace, ale Fuka se nikdy nespokojil s dlouhým setrváním na jednom místě a 

hledal neustále nové tvůrčí možnosti. V knihách Létající talíř196 od Ludvíka Aškenazyho nebo např. 

Neuvěřitelné příhody plyšového tygra197 Sofie Prokofjev se charakter ilustrací blíží karikatuře. 

Postavy s velkými nosy a oválnýma očima reprezentují jeden z archetypálních modelů Fukovi 

dětské knižní tvorby. V roce 1964 vychází další autorovo zásadní dílo, kterým je kniha Jiřího Koláře 

V sedmém nebi198. Publikace vyšla ve Státním nakladatelství dětské knihy v grafické úpravě 

Oldřicha Hlavsy. Názorová symbióza mezi výtvarníkem a grafikem se kladně podepsala na 

celkovém vzhledu titulu. Kniha je plná rébusů, hádanek a vtipů, doprovázených Kolářovým 

úsporným textem.199 Fukův kresebný projev dosáhnul absolutní jistoty a přesvědčivě vykresluje 

figurální i technické motivy, které kombinuje s koláží.  

 

Hlavsa s Fukou navázali na předchozí úspěšnou spolupráci o rok později, kdy se sešli nad vizuální 

podobou knihy Zdeňka Mahlera Jak se stát bubeníkem královské gardy200. Příběh plný absurdního 

humoru, pohybující se na hranici žánru pro dospělého a dětského diváka, vyšel v roce 1965 

v SNDK. Fuka zde uplatňuje stejně jako v případě Kolářova textu ilustrační přístup kombinující 

kresbu s koláží. Ta ale dostává tentokrát mnohem větší prostor, i když stále zastává v sekundární 

postavení a je podřízena kresbě. Kniha získala titul Československá nejkrásnější kniha za rok 1965 

a ocenění sklidila také v zahraničí. Poslední Fukovou knihou, která v komunistickém 

Československu vyšla před jeho emigrací, byl Saint-Exupéryho Malý princ201. Fuka k němu 

vytvořil více než 50 barevných ilustrací, které nijak nevybočují z kontextu jeho tehdejšího díla. 

                                                 
193 Jiří Kolář, Nápady pana Apríla, Praha 1963. 
194 Oldřich Syrovátka, O zatoulaném písmenku, Praha 1963. 
195 Hana Doskočilová, Pohádky pro děti, mámy a táty, Praha 1963. 
196 Ludvík Aškenazy, Létajícíc talíř, Praha 1964. 
197 Sofia Prokofjev, Neuvěřitelné příhody plyšového tygra, Praha 1964. 
198 Jiří Kolář, V sedmém nebi, Praha 1964. 
199 Primus, s. 212. 
200 Zdeňek Mahler, Jak se stát bubeníkem královské gardy, Praha 1965. 
201 Antoine Saint-Exupéry, Malý princ, Praha 1966. 
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Fuka těsně před svým odchodem ze země pracoval se Zdeňkem Mahlerem na knížce inspirované 

New Yorkem. Obrazový průvodce byl už připravený k tisku, ale k jeho vydání nakonec došlo až 

v roce 2008, téměř 40 let od původně plánovaného termínu. 

6.2.3 Knižní a časopisecká ilustrace pro nejmenší  

 

Edice Knížek pro chytré děti pomáhala redefinovat vývoj populárně naučných a vzdělávacích 

publikací pro děti nižšího školního věku. Změny se na počátku 60. let projevily také v literárních 

dílech určeným dětem předškolního věku. Pedagogická koncepce si už v předchozí dekádě 

uvědomovala zásadní vliv literatury pro nejmenší na definování prvních etických a estetických 

norem malých diváků, ale ideologické vlivy a omezení kladená na vizuální zpracování zabraňovaly 

plnému rozvinutí jejího potenciálu. Sblížení recepční a tvořivé složky, spolu s opuštěním popisného 

zobrazovaní, se ukázalo jako přímá cesta k rozvíjení dětské kreativity.Ideálním příkladem 

uceleného souboru, na němž můžeme sledovat postupné opouštění zaběhlého přístupu, je edice 

leporel Mašinky, která vyšla v SNDK v roce 1963 jako součást knižnice Pro nejmenší. Autorkou 

literární části celého cyklu je Eva Opravilová, leporela vznikala pod dohledem výtvarného 

redaktora Ladislava Svatoše. 

 

První díl edice Luděk letí do Tater202 ilustroval člen skupiny Radar Zdeněk Mlčoch. Výtvarné 

zpracovaní se na první pohled příliš neliší od leporel, které v rámci Knižnice pro nejmenší 

vycházely v průběhu 50. let. Pokud však budeme kolorované kresby sledovat blíže, všimneme si, že 

autor opouští důraz na detail a linka má v některých momentech téměř charakter skici, což je 

zřetelné zejména ve znázornění větších ploch jako jsou např. pole nebo zalesnění hornatých svahů. 

Poloha mezi kresbou a skicou vyvolává zvláštní druh lyrického napětí, který je typický pro 

Mlčochovu práci určenou dětskému publiku.  

 

Autorem výtvarného doprovodu dalšího titulu z edice Mašinky je malíř Vladislav Vraštil. Leporelo 

Okolo kol a silnice203 se věnuje silničním dopravním prostředkům. Ilustrace se vyznačují na první 

pohled výrazným kontrastem mezi zobrazením prvního plánu a pozadí. Geometricky stylizované 

postavy a vozidla sestavené z jednoduchých barevných ploch stojí v protikladu k téměř 

abstraktnímu znázornění oblohy a krajinných fragmentů, které je redukováno pouze na pár tahů 

štětce. Tvary aut a motocyklů si i přes vysokou míru stylizace zachovávají čitelnou inspiraci 

předlohou, nicméně při ilustrování lidí používá Vraštil největší možnou míru zjednodušení. I přes 

propojení na první pohled nesourodých celků působí kniha komplexním dojmem. Vladislav Vraštil 

                                                 
202 Eva Opravilová, Luděk letí do Tater, Praha 1963. 
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se kromě dětské ilustraci věnoval plakátové tvorbě a zasáhl také do vývoje dobrodružné literatury 

pro starší a dospívající mládež v rámci Edice dobrodružné literatury.  

 

Třetí díl edice Barborka a traktory204 představuje jednu z prvních realizací Jana Kubíčka na poli 

dětské ilustrace. Kubíček patřil k nejoriginálnějším československým ilustrátorům a grafikům 2. 

poloviny 20. století a domnívám se, že především jeho tvorba určená nejmenším divákům 

představuje unikát i z globálního hlediska. Už v jeho první realizaci pro SNDK se projevuje autorův 

sklon ke konstruktivismu. Knížka Jana Skácela Jak šel brousek na vandr205 pojednává o 

antropomorfizované postavě brousku, který utekl svému majiteli, sedlákovi a vydal se hledat štěstí 

do světa. Zejména ve zpracování obálky, předsádky a prostřední dvoustránkové ilustraci se odráží 

Kubíčkovy soustavné experimenty s variabilitou a geometrickým členěním kompozice, kterými se 

zabýval ve volném umění, a které se staly, společně se silným důrazem na barevnost, také 

základními prvky jeho užité tvorby. Tuto metodu rozvíjí do komplexnější podoby hned v další 

realizaci, kterou je leporelo Jana Nohy o motorových vozidlech TYDÝT..TÝT...TÝT.. 206 

Geometrický ilustrační jazyk zde rozdělil okolní svět do soustavy pečlivě konstruovaných 

barevných ploch, z nichž vystupují auta a autobusy, které si ještě částečně drží tvarosloví svých 

fyzických předloh. Postavy, stejně jako v případě knížečky Jak šel brousek na vandr, Kubíček zatím 

příliš nerozkládá a mají spíše karikaturní charakter.  

 

Leporelo Barborka a traktory je sondou do prostředí zemědělských družstev a strojů. Fragmentace 

kompozic není tak ucelená jako v případě předchozí knížečky, ale stejně jako v případě 

Vraštilových ilustrací je zde patrný odlišný způsob zpracování jednotlivých plánů. Stroje a postavy 

jsou komponovány s větším důrazem na detail, na rozdíl od schematicky zjednodušeného 

znázornění pozadí, kde si Kubíček vystačí často jen s několika barevnými plochami. Vzhledem 

k tomu, že se rozpor ve zpracování plánů objevuje ve všech dílech Mašinek, domnívám se, že se 

jedná o ediční záměr, podmíněný zdůrazněním dopravních prostředků a dějů s nimi spojenými. 

Rozčlenění strojů a lidí už v Barborce a traktorech směřuje k vytvoření komplexního výtvarného 

jazyka, který se později stal základní konstrukční jednotkou Kubíčkových ilustrací. 

 

Čtvrtého dílu Mašinek se ujal přímo výtvarný redaktor celé edice Ladislav Svatoš, který se věnoval 

kromě ilustrace pro děti především grafickému zpracování knih. Leporelo voda . lodě . Vendulka207 

                                                                                                                                                                  
203 Eva Opravilová, Okolo kol a silnice, Praha 1963. 
204 Eva Opravilová, Barborka a traktory, Praha 1963. 
205 Jan Skácel, Jak šel brousek na Vandr, Praha 1961. 
206 Jan Noha, TYDÝT..TÝT...TÝT.. , Praha 1962. 
207 Eva Opravilová, voda . lodě . Vendulka, Praha 1963. 
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zobrazuje různé typy říčních plavidel. Svatoš ponechal zadní plán prázdný, jen s občasným 

výskytem lineárně zobrazených mraků a racků. Parníky, čluny a jiné druhy lodí, které se nacházejí v 

prostřední vrstvě, jsou ztvárněny pomocí barevných ploch a jemné linkové kresby, která často 

vykresluje i drobné detaily. I přes výrazně schématické zpracování je míra stylizace neživých 

předmětů výrazně menší než v předchozím Kubíčkově leporelu. Kresby postav připomínají díky 

svým výrazným nosům humoristickou ilustrace. V kontrastu ke grafickému zpracování prostředního 

plánu stojí malba řeky, která se nachází v popředí. Expresivní podoba vody vytváří pomyslný tok 

řeky, který se objevuje na všech stranách a stává se tak jednotícím prvkem celého leporela. Za 

zmínku stojí také Svatošovo leporelo Hledej co najdeš ve městě208, ve kterém autor kombinuje 

fotografii a kresbu. 

 

Ilustrace k pátému pokračovaní řady s názvem Jede tramvaj se sluníčkem,209 vytvořil Radim Malát, 

jeden z členů umělecké skupiny Radar. Leporelo na první pohled zaujme výrazným grafickým 

zpracováním. Celou knížečkou prostupuje přítomnost abstraktních černobílých pruhovaných 

struktur, které mají až op artový charakter a rozbíjejí lineární vnímaní kompozice. Autor docílil 

tohoto efektu pomocí techniky linorytu a výsledný dojem podpořil ještě použitím křiklavých barev, 

které v kombinaci s grafickými strukturami působí téměř halucinogenním dojmem. Malát se už od 

počátku své ilustrační činnosti snažil osvobodit se od popisného zobrazování reality a hledal nové 

formy vizuálního zprostředkování literární části díla. Použití kontrastní techniky linorytu mu 

umožnilo vnést do jeho ilustračního stylu univerzální plošnou zkratku. V pozdějším období své 

tvorby, zejména ve spojení s dobrodružnou literaturou, opustil Malát dekorativní grafický projev a 

jeho primárním vyjadřovacím prostředkem se stala kresba.  

 

Závěrečný díl edice Mašinky na stavbě210 ilustroval Karel Killberger. Na rozdíl od předchozích částí 

je zpracování obrazové části leporela značně konzervativní, a i když nese Killbergerův projev znaky 

schematičnosti, má ze všech ilustrátorů Mašinek rozhodně nejblíže k objektivnímu zobrazení 

skutečnosti.  

 

Mateřídouška dlouho plnila funkci prvního časopisu, které se dostalo do rukou dětskému čtenáři 

během jeho vývoje. Před vznikem Sluníčka, orientovaného primárně na děti předškolního věku, 

suplovala Mateřídouška částečně také tuto roli, což se ale negativně projevovalo na koncepční 

kompaktnosti periodika, protože horní věková hranice čtenářů byla oficiálně stanovená až na 12 let. 

                                                 
208 Ladislav Svatoš, Hledej co najdeš ve městě, Praha 1959. 
209 Eva Opravilová, Jede tramvaj se sluníčkem, Praha 1964. 
210 Eva Opravilová, Mašinky na stavbě, Praha 1964. 
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Se vznikem Sluníčka se mohla také zvednout hranice věkového určení periodika, což se projevilo 

na jeho obsahovém sjednocení. V průběhu 50. let časopis zastával v podstatě doplňkovou četbu 

v rámci nižšího základního vzdělání a mezi jeho tématy převládaly politické a agitační texty. Změna 

nastala až na konci 50. let. S nově nabitým statusem došlo k rozšíření tematického záběru. Spolu se 

vznikem nových rubrik se proměnila také vizuální stránka a časopis získal novou pestřejší podobu. 

Od roku 1962 se stal šéfredaktorem časopisu Zdeněk Adla, který měl významný podíl na rozvoji 

Mateřídoušky v průběhu 60. let. Adla byl také ilustrátorem dětských knih, i když význam v této 

oblasti zdaleka nedosahuje významu jeho dramaturgické činnosti. Přesto si vytvořil vlastní 

koncepční a autorský rukopis, jehož charakteristické znaky čerpaly inspiraci z vizuálního jazyka 

reklamní grafiky a plakátové tvorby. V době tzv. krotké moderny se hlásil k formálnímu odkazu 

sovětských konstruktivistů 20. let a německého Bauhausu.211 

 

Ideologický obsah časopisu se posouvá od důrazu na práci k privátním volnočasovým aktivitám. 

Objevují se rubriky, kde děti tráví svůj čas bez vlivu nadřazené organizace, čímž je přiznán 

legitimní status odpočinkovým a zábavným formátům. Hlavním literárním tématem je autorská 

pohádka a různé druhy prózy, které se snaží rozvíjet dětskou kreativitu. Na stránkách se objevuje 

celá řada kreslených seriálů jako např. Příhody sourozenců Baculky a Kubíka, Alfík a Bětka atomíci 

(autor Miloš Nesvadba), nebo seriál Kocourek Pazourek (námět L. Štiplová, kreslil J. Lamka).  

Podobný vývoj jako v případě Mateřídoušky lze sledovat v časopise Ohníček, který měl na prvně 

jmenovaný kontinuálně navazovat. Ideologicky zabarvené příspěvky se v 60. letech v časopise 

objevovaly jen sporadicky. Obsah časopisu tvořily především sportovní příspěvky, populárně-

naučné články z technického a vědeckého prostředí, přírodní témata a různé formy hádanek, 

anekdot, křížovek a návodů. Ve druhé polovině 60. let na stránky časopisu pronikly prvky populární 

kultury a objevily se první fotografie tehdejších populárních zpěváků, spolu s texty jejich písní nebo 

např. módní rubrika pro malé čtenáře Všechno co je tady – slečnám i pánům dohromady. V Ohníčku 

začal také znovu vycházet Sekorův seriál Kousky mládence Ferdy mravence, který se v 50. letech 

objevoval na stránkách Mateřídoušky, tentokrát ovšem s výrazně nižším ideologickým indexem. Od 

roku 1965 byl součásti periodika také obrazový seriál Zdeňka Milera Robot Miki. 

 

Zvláštní místo v kreslených seriálech časopisů pro děti zaujímají jednookénkové ilustrace Radka 

Pilaře, které jsou obdobou vizuálního humoru určeného dětským divákům. Autor vizuálního podoby 

slavné postavy loupežníka Rumcajse a také pozdější oblíbené znělky k televiznímu pořadu 

Večerníček se po celou dobu své tvůrčí kariéry pohyboval mezi animovaným filmem a ilustrací, 

                                                 
211 Holešovksý, s. 15–16. 
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přičemž ani jednu složku nelze osamostatnit na úkor druhé. Pilaře zprvu ovlivnila tvorba členů 

skupiny CoBrA a později lze v jeho práci nalézt stopy ovlivněním experimentální kinematografií. 

Pod jejím vlivem experimentoval ve své práci např. s montáží nebo foto technickými prostředky a 

hledal neustále nová formální a obsahová východiska. Základním prvkem Pilařovy ilustrace je 

kolorovaná lineární kresba, kombinovaná s malbou a různými druhy koláže. Pilař, stejně jako např. 

Kubíček, chápal důležitý vliv dětské ilustrace při rozvíjení prvních estetických hodnot, čímž 

pomáhal dětským divákům definovat základy budoucího vztahu k umění samotnému. Po vzniku 

časopisu Sluníčko se stal také jeho pravidelným přispěvatelem. Z jeho knižních realizací z průběhu 

60. let vyčnívá experimentální ráz obrazového doprovodu k publikaci Hrací skříňka212 Jindřicha 

Hilčra, kdy při vytváření ilustrací použil kombinaci malby na barevná sklíčka a asambláže. Ilustrace 

ke knížkám Zdeňka K. Slabého Dášenka a Pumrlík213, Divka z černé věže214 a Bukukururuna215, 

z období těsně před sovětskou okupací, naproti tomu zaujmou originálním expresivním kresebným 

projevem poučeným moderním uměním. 

 

Tvorba Zdeňka Milera je stejně jako v případě Radka Pilaře hluboce svázána s animovaným 

filmem, ale v jeho případě je pohyblivý obraz nadřazenou složkou a má určující vliv na celkový 

charakter jeho díla. Milerova práce se prostřednictvím legendární postavy Krtečka dočkala 

celosvětového ohlasu a drobný antropomorfizovaný hmyzožravec určoval také základní směr jeho 

ilustračního vývoje. Jediná kreslená postavička, která v tehdejším Československu mohla 

konkurovat Krtečkově popularitě, byl Sekorův Ferda Mravenec. První zkušenosti s animací získal 

Miler už v roce 1941, kdy působil v ateliérech kresleného filmu ve Zlíně. V 50. letech vytvořil 

ilustrace např. ke klasické pohádce Vladimíra Vančury Kubula a Kuba Kubikula.216 První krtkovo 

dobrodružství se objevuje na filmovém plátně poprvé už v roce 1957, ale v literární podobě vychází 

až v roce 1960 pod názvem Jak krtek ke kalhotkám přišel. Miler si už na konci 50. let vyvinul 

komplexní vizuální jazyk, postavený na schématické zobrazovaní, které v některých případech 

zjednodušovalo objekt až na hranici znaku spolu s tendencemi k dekorativnímu geometrickému 

členění. Z těchto principů vypadávalo pouze Milerovo zpracování figurálních a antropomorfních 

motivů, jejichž roztomilé vyznění potlačoval ve výsledných kompozicích důrazem na ucelené 

zpracování okolního prostředí, nejčastěji přírodního nebo urbánního typu. Kromě práce na dalších 

dílech krtkova dobrodružství a kresbám pro Mateřídoušku a Ohníček, ilustroval Miler v 60. let např. 

                                                 
212 Jindřich Hilčr, Hrací skříňka, Praha 1962. 
213 Zdeněk K. Slabý, Dášenka a pumprlík, Brno 1967. 
214 Zdeněk K. Slabý, Dívka z černé věže, Hradec králové, 1967. 
215 Zdeněk K. Slabý, Bukukururuna, Liberec 1968. 
216 Vladimír Vančura, Kubula a Kuba Kubikula, Praha 1957. 
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knihy O veselé mašince217, O zmrzlé elektřině218 nebo Ivánek Hlupáček219. Jeho seriál Robot Miki 

vycházel v časopise Ohníček v letech 1965–1968 a v posledním roce své periodické existence vyšel 

také knižně. 

 

Dalším z důležitých autorů, který významně zasáhnul do vývoje dětské ilustrace v průběhu 60. let, 

byl Miloš Noll. Jeho angažmá na vizuální podobě už zmíněné knihy Jiřího Roberta Picka Jak 

cestoval Vítek Svítek a Honzíček Slámů S Bububabou Amálií do Bububulámu220 rozvířilo na počátku 

60. let diskuzi o podobě dobové dětské umělecko-vzdělávací literatury. Stejně jako u jeho 

předchozích dvou kolegů úzce spolupracoval s filmovým průmyslem. Těžiště Nollovy ilustrační 

tvorby leží spíše v práci pro mladší diváky. Kromě svých knižních realizací ilustroval pravidelně 

pro časopisy Mateřídouška, Ohníček a na konci 60. let také do Sluníčka. Noll se ve svém výtvarném 

projevu snažil přispět k rozvoji samostatného myšlení dětského diváka. V literatuře pro nejmenší 

s poznávacím zaměřením se ukázal jeho ilustrační styl jako ideální předstupeň před přechodem k 

populárně-naučným publikacím s komplikovanějším obsahem. Noll ve svých ilustracích kombinuje 

lineární geometrický přístup s dekorativním členěním a humornými prvky. V míře schematičnosti 

jde ještě dál než Miler často až na hranici ikonického zobrazení a klade také mimořádný důraz na 

propojení typografické a výtvarné části publikace. Příkladem tohoto Nollova komplementárního 

způsobu práce je kniha Dobrodružství kytičky Pepičky221 z roku 1964. 

 

Zhruba ve stejném období jako Noll vstoupila do dětské ilustrace také Květa Pacovská. V rámci 

vývoje v průběhu 60. let, jehož počátečním bodem je průměrně zpracované leporelo Pojďte s námi 

na výlet, dospěla postupně k nekonvenčnímu přístupu k samotnému médiu knihy a zařadila se 

solitérní pozici v kontextu tuzemské literatury pro děti. Ve své volné tvorbě se Pacovská zabývala 

převážně autorskou knihou a jejími konceptuálními přesahy do současného umění a tento přístup 

dokázala zužitkovat také v případě ilustračních výstupů. Přestože postrádala zkušenost s filmovým 

průmyslem, objevovaly se v její práci odkazy směřující k animovanému filmu. Tento dojem byl 

vyvolán častým používáním formálních výrazových prostředků blízkých animaci. Prvky fázování a 

multiplikace dodávaly ilustracím dynamický raz a zároveň umožňovaly vytvářet neotřelá 

kompoziční řešení. Ve výtvarném projevu Pacovská spojuje geometrický přístup společně 

s inspirací lidovou tvorbou v úzkém propojení s kresbou a typografií.222  V 60. letech ilustrovala 

                                                 
217 Jan Čarek, O veselé mašince, Praha 1967. 
218 Věra Adlová, O zmrzlé elektřině, Praha 1963. 
219 Maxim Gorkij, Ivánek Hlupáček, Praha 1965. 
220 J. R. Pick, Jak cestoval Vítek Svítek a Honzíček Slámů s Bububabou Amálií do Bubulámu, Praha 1960. 
221 J. R. Pick, Dobrodružství kytičky Pepičky, Praha 1964. 
222 Holešovský, s. 266–269.  
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např. Pohádky z bramborových řádků223 (1965) Carla Sandburga, Sněhovou hvězdičku224 od Josefa 

Hanzlíka (1966) nebo Velká dobrodružství malého kocourka225 Jurije Brězana a byla pravidelnou 

přispěvatelkou časopisů Mateřídouška a Sluníčko. 

 

Podobně solitérskou pozici jako Pacovská zastává v československé dětské ilustraci 2. poloviny 20. 

století její manžel Milan Grygar. Na konci 50. let se věnoval především experimentováním 

s abstraktní malbou a v polovině 60. let vznikly jeho první akustické kresby. V rámci užitého umění 

se zaměřoval především na grafickou úpravu knih a plakátovou tvorbu. Ilustrace nebyla nikdy jeho 

primárním žánrem, ale v rámci této oproti jeho jiným činnostem, epizodní role, dosáhl mimořádně 

zajímavých výsledků. Grafická zkušenost se projevila v jeho ilustracích, definovaných 

prostřednictvím široké perokresby a základní barevnosti, na těsném sepětí písma a obrazu.  

 

Formálně blízko Grygarovým výrazovým prostředkům se pohyboval Zbyněk Seydl. Oba autoři 

směřovali v kresebné stylizaci k zobrazení na úrovni ikony a znaku, ale každý k ní přistupoval ze 

své vlastní polohy. Seydl byl všestranný výtvarník a mimořádná osobnost. Kromě grafického 

designu a ilustrace se věnoval scénografii, textilním návrhům a jeho práce je úzce spojená 

s animovaným filmem. V roce 1964 se podílel na vzniku legendárního kresleného filmu Špatně 

namalovaná slepice, který režíroval Jiří Brdečka. V Seydlových ilustracích je přítomná divoká 

fantazie dohromady s čistým grafickým zpracováním. Jeho výtvarnému názoru je vlastní "bohatá 

dekorativnost, zvláštní stylizace spojující ilustraci s návrhy divadelních kostýmů a hraničící jindy s 

kubistickou strohostí kresby, bezprostřednost kreslené čáry, spodoba kresby s písmovým základem 

typografie, záliba v kresbě fixem, naivně dětské cítění výrazu, maximální hravost linií."226 Seydl se 

také chtěl vymezit přímé vazbě ilustrace na text a hledal možnosti vedoucí k autonomii obou složek 

a volnější interpretaci literárního díla.  

 

Obtížně uchopitelnou postavou v kontextu domácí dětské ilustrace byl malíř, grafik a ilustrátor 

Zdeněk Sklenář. Nespecializoval se primárně na dětskou literaturu, ale ta v rámci jeho díla 

představovala zásadní roli. Sklenářovi ilustrační výstupy určené dětem se často vyznačovali 

náročným zpracováním a obsahem, který přesahovala žánr dětské literatury a směřoval spíše do 

oblasti krásné literatury. Konkrétním příkladem takovéto publikace jsou ilustrace hned k jeho první 

dětské knize, kterou byla čínská pohádka Opičí král227. Při vytváření obrazového doprovodu použil 

                                                 
223 Carl Sandburg, Pohádky z bramborových řádků, Praha 1964. 
224 Josef Hanzlík, Sněhová hvězdička, Praha 1966. 
225 Jurij Brězan, Velká dobrodružství malého kocourka, Praha 1966. 
226 Holešovksý, s. 319–322.  
227 Wu Čcheng-en, Opičí král, Praha 1961. 
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široké spektrum přístupů, které byli často zdánlivě protichůdné, ale ve výsledném zpracování 

působí harmonicky. V Opičím králi najdeme kromě velkého množství jednobarevných 

schématických kreseb také více než dvě desítky celostránkových plnobarevných ilustrací. Lineární 

kresby mají sklon ke geometrické stylizaci, ale v barevných kompozicích se autor dostal 

k abstraktnějšímu projevu, který později rozvinul při ilustrování lyrických textů. Při práci na 

Opičím králi také využil svojí osobní zkušenost z pobytu v Číně, kterou navštívil v roce 1955 a díky 

tomuto prožitku se mu podařilo vnést do výtvarného projevu subjektivní prvky. Hned následující 

rok ilustroval další dětskou knihu z východní tématikou. Schématické kresby a rytiny doprovázející 

Čínské lidové pohádky228 se tentokrát svým charakterem vzdáleně přibližují obálkám Jana Čapka.229 

Jeho dílo je v našem prostředí spojené také se starořeckou tématikou nebo například Karifiátovými 

broučky. Sklenářovo ilustrační dílo, v němž dokázal spojit atmosféru dávných kultur se současným 

přístupem v mnohovrstevnatém zpracování, představuje výjimečné dílo v kontextu tehdejší celé 

evropské ilustrace.  

 

K originálnímu projevu dospěl na počátku 60. let malíř a ilustrátor Jan Brychta. Brychta pracoval 

také jako výtvarný redaktor v nakladatelství Mladá fronta, spolupracoval s Československou 

televizí a významně zasáhnul do vývoje tuzemského animovaného filmu. V ilustracích ke knize 

Zdeňka Mahlera Bůh a lokomotiva230, kombinuje kresbu s malbou a koláží. Ve vrstvení kompozic 

pracuje podobným způsobem jako Zdeněk Sklenář a v gestickém projevu kreseb a maleb se jeho 

projev blíží některým Seydlovým knižním realizacím. V některých ilustracích se také objevují 

abstraktní rastry ve spojení s lineárním zpracováním figurálních motivů, které předznamenávají 

směr dalšího autorova vývoje. Napětí mezi jednotlivými složkami ilustrací dodává obrazovému 

doprovodu Mahlerovi knihy živelný a dynamický ráz. Experimentální zpracování publikace 

pravděpodobně souvisí s tehdy aktuálním trendem „bruselského stylu“, protože ve svých pozdějších 

ilustracích se základem jeho ilustrace stává kresba ve spojení s humornými figurálními motivy. 

Postavy jsou ztvárněny lineárně, ale ve zbytku kompozic Brychta modeluje prostor prostřednictvím 

šrafované perokresby. Ideálním příkladem jeho dalšího vývoje jsou ilustrace ke knize Jiří S. Kupka 

Prázdniny s Dominikou231, nebo Putování velkého náčelníka 232ruského autora Nikolaje Pečerskije. 

Po sovětské okupaci v srpnu 1968 Brychta i s rodinou emigroval do Anglie, kde dalších vice než 

dvacet let spolupracoval s televizní stanicí BBC jako ilustrátor. 

                                                 
228 Dana Šťovíčková Milada Šťovíčková, Čínské lidové pohádky, Praha 1962. 
229 Holešovksý, s. 334–337. 
230 Zdeněk Mahler, Bůh a lokomotiva, Praha 1961. 
231 Jiří S. Kupka, Prázdniny s Dominikou, Praha 1968. 
232 Nikolaj Pečerskij, Putování velkého náčelníka, Praha 1967. 
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V díle Libora Fáry představuje ilustrace jen malou část z jeho rozsáhle tvorby, ve které se dále 

věnoval soše, malbě, navrhování kostýmů, scénografii, typografii a grafickému designu. Fára 

osciloval celou svou kariéru mezi volnou a užitou tvorbou. Umění se věnoval už od poloviny 40. 

let, kdy vytvořil řadu koláží a enviromentů pod vlivem surrealismu. Po absolvování Officiny 

Pragensis, nastoupil v roce 1945 do ateliéru Emila Filly na pražské UMPRUM. Na zpracování jeho 

knižních ilustrací z počátku 60. let je patrný právě vliv grafického přístupu Jaroslava Švába, se 

kterým se setkal v grafické škole Officina Pragensis. Dětské knihy Čáp ztratil čepičku233 Jiřiny 

Drtinové nebo Korejsova knížka- hračka Kam zvířátka utekla234, z počátku 60. let jsou nádhernou 

ukázkou vrcholného projevu „bruselského stylu“ se všemi jeho aspekty. Ke zvýraznění tohoto 

dojmu u první jmenované knížky přispívá způsob jejího zpracování. Ilustrace Fára vytvořil pomocí 

koláže složených z geometrických barevných papírů, jejichž tvar jsou redukované na největší 

možnou míru. Podobným způsobem, jen s menší mírou zjednodušení, je také vytvořena kniha - 

hračka Milana Korejse, která vypráví jak panu Juklovi, hlídači v zoologické zahradě, utekla všechna 

zvířata. Princip vystřihovánky tu dostává ambivalentní charakter a úkolem dětí je nalepit jednotlivé 

charaktery zpět do jejich prostředí.  

Zajímavou ukázkou proměny ve vnímání přístupu k obrazovému doprovodu pro dětské publikum je 

také porovnání vývoje učebnic a pedagogických publikací pro děti během 50. a 60. let. Stejně jako 

v ostatních případech bylo zpracování početnic, slabikářů a atlasů na počátku 50. let zcela pod 

vlivem socialistického realismu a jakékoliv experimenty s vizuální stránkou učebnic nepřicházely 

v úvahu. Mimořádné oblibě se dnes těší naturalisticky zpracované slabikáře od Václava Junka, 

který se jinak specializoval na ilustrování dobrodružné literatury s průměrnými výsledky. Spíše než 

důsledek výtvarných kvalit, je zvýšená poptávka po slabikáři projevem nostalgie dnes jeho již 

dospělých čtenářů.Junkovi učebnice se staly na počátku 60. let díky svému konzervativnímu 

výtvarnému zpracování předmětem rozsáhlé kritiky literárních expertů. Na druhé straně stojí např. 

učebnice, které vytvořil se svojí manželkou Sylvií, grafik a ilustrátor Karel Vodák. Početnice pro 

pátý ročník z roku 1963 je doprovázena stylizovanými geometrickými ilustracemi, které 

korespondují s celkový úsporný grafickým zpracováni publikace. Pedagogická a estetická forma se 

tu propojují v největší možné míře. Vodák se kromě ilustrace věnoval malbě, navrhovaní plakátů a 

proslul zejména díky navrhování známek. 

 

 

                                                 
233 Jiřina Drtinová, Čáp ztratil čepičku, Praha 1963. 
234 Milan Korejs, Kam zvířatka utekla, Praha 1963. 
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7 Ilustrační tvorba Miroslava Šaška 

 

Po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy v srpnu roku 1968, proběhla další revize 

kulturního a politického vývoje. Tentokrát ovšem znamenala výrazné utužení politického systému 

spolu s ukončením veškerých liberalizačních snah a demokratizačních procesů, ke kterým 

v československé společnosti během 60. let došlo. V rámci období tzv. normalizace byla opět 

zavedena striktní cenzura, zdůrazněna prosovětská orientace a režim znemožnil všem potenciálním 

oponentům jakýmkoliv způsobem zasahovat do veřejného a profesního života. Tento postih se týkal 

např. Teodora Rotrekla, Dobroslava Folla, Adolfa Hoffmeistera a stovky dalších umělců. Spolu 

s nástupem normalizace došlo k další rozsáhlé emigrační vlně. K autorům, kteří opustili 

Československo po srpnové invazi, patřil např. Bohumil Štěpán nebo Jan Brychta. Ještě před invazí 

emigroval Vladimír Fuka a Svatopluk Pitra. Z dohledu tuzemského publika se vytratil také ilustrátor 

Miroslav Šašek, který ale emigroval už v roce 1948 a jeho pozoruhodná kariéra se tak z velké části 

vyvíjela mimo kontext československé vizuální kultury. 

 

Teprve po více než 30. letech od jeho smrti ve švýcarském Wettingenu, se s jeho díly seznámila také 

domácí veřejnost. Jeho práce zůstávala dlouho skrytá před zraky českého publika navzdory 

skutečnosti, že jeho tvorba z druhé poloviny 20. století byla výrazným počinem na globálním poli 

dětské knižní ilustrace. Jeho publikace z řady This is…, stále vycházejí v reedicích dlouho po 

autorově smrti a své místo u dětského diváka neztrácejí ani v dnešní digitální (internetové) době. 

Pomyslný dluh tuzemské veřejnosti vůči autorovi se podařilo „uhradit“ nakladatelství Baobab, které 

během uplynulých dvou let vydalo jeho knihy To je New York, To je Řím, To je Austrálie, To je 

Londýn a To je Paříž.   

  

Nakladatelství Baobab se také podařilo po zdlouhavém jednání s původním autorovým agentem 

Jeffrey Simmonsem iniciovat založení Nadace Miroslava Šaška společně s jeho vzdálenou 

příbuznou Olgou Černou. Dědici do ní vložili veškeré výnosy z autorských práv. Nadace by měla 

financovat vydání Šaškových knih v češtině, šířit informace o jeho díle a podpořit vydávání dalších 

kvalitních knížek pro děti.235 

 

Miroslav Šašek se narodil 16. listopadu 1916 v Praze, která byla v této době stále součástí 

Rakousko – Uherska. Jeho otec Alois Šašek pracoval za první republiky v pojišťovací kanceláři 

První české vzájemné pojišťovny a matka Anna Marie pracovala jako korespondentka. Po otcově 

                                                 
235 Olga Černá, Miroslav Šašek. Revolver Revue IX, 2012, č. 89. 
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smrti se rodiny přestěhovala ze Sedlčan zpátky do Prahy. Přesto, že se Šašek toužil stát umělcem, 

byl kvůli odporu rodiny nucen přistoupit na kompromis a po skončení reálky vystudoval 

architekturu na ČVUT v Praze u prof. Oldřicha Blažíčka. V rozmezí let 1938 - 1939 podniknul 

několik studijních cest do zemí západní Evropy. Těsně před vypuknutím druhé světové války byl 

také krátce zaměstnán jako expediční úředník v pražské filiálce cestovní kanceláře WAGONS-

LITS//COOK. 236 

 

Ilustrátorská kariéra Miroslava Šaška začala už za první republiky. Během protektorátu se věnoval 

převážně kreslení vtipů a karikatur. Spolupracoval například se Svobodným slovem, Večerníkem a 

byl stálým spolupracovníkem nedělní přílohy Českého slova Kvítko. Mnohem častěji se Šaškovo 

jméno začalo objevovat v tirážích publikací až po osvobození Československa. Krátce po skončení 

druhé světové války ilustroval veršovanou pohádku pro děti od Jana Pilaře Krysař237, kterou vydalo 

Doležalovo nakladatelství v Červeném Kostelci v roce 1945. Symbolickou tečkou za traumatem 

okupace představuje kniha Karla Paťhy – Stačí umět řvát238, kterou Šašek doprovodil svými 

kresbami a karikaturami. Obálku knihy, která je v podstatě sbírkou protinacistických anekdot a 

vtipů, zdobí Šaškova barevná karikatura essesmanna a uvnitř publikace najdeme několik desítek 

drobných perokreseb. V roce 1947 vydalo pražské nakladatelství Ladislava Kunčíře dětskou knihu 

Benjamin a tisíc mořských ďasů kapitáne Barnabáše.239 Tentokrát není Miroslav Šašek pouze 

autorem ilustrací, ale je také autorem literární části díla. Kniha tak předznamenává pozdější autorův 

majoritní způsob práce. Další Šaškovou autorskou knihou vydanou v poválečném Československu 

je Veselý kalendářík240 vydaný v roce 1948 nakladatelstvím Vyšehrad. Kromě toho ilustroval Šašek 

v tomto období také například Zvonkonosy241 Gabriela Chevalliera, Sedm mamlasů242 od Eduarda 

Petišky nebo Hiršalovu Červenou Karkulku.243 

 

Během roku 1947 začal navštěvovat Ecole des Beaux Arts v Paříži. Zhoršující se politická situace 

v rodném Československu ho donutila zůstat ve Francii a tak se krátce po komunistickém převratu 

v únoru 1948 rozhodnul pro emigraci. V Paříži pobýval následující tři roky a živil se jako grafik a 

architekt. V roce 1951 přesídlil do Mnichova, který se mu stal novým domovem po celý zbytek jeho 

života, kde se také podruhé oženil a kam se také pravidelně vracel ze svých pracovních výletů. 

V letech 1951 až 1957 zde pracoval jako hlasatel pro československé vysílání rádia Svobodná 

                                                 
236 Ibidem.  
237 Jan Pilař, Krysař, Praha 1945. 
238 Karel Paťha, Stačí umět řvát, Praha 1946. 
239 Miroslav Šašek, Benjamin a tisíc mořských ďasů kapitáne Barnabáše, Praha 1947. 
240 Miroslav Šašek, Veselý kaléndářík, Praha 1948. 
241 Gabriel Chevallier, Zvonkonosy, Praha 1948. 
242 Eduard Petiška, Sedm mamlasů, Praha 1948. 

http://www.databazeknih.cz/autori/karel-patha-37269
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Evropa. Spolupráce se Svobodnou Evropou pokračovala také v 60. letech, kdy pravidelně psal a 

namlouval fejetony a postřehy ze svých cest po světě. Po celou dobu své kariéry se také věnoval 

úpravám tiskovin. Navrhnul například obálky pro dvě publikace z edice Svědectví, vycházející v 

rámci stejnojmenného exilového časopisu. Jedná se o Básně doktora Živaga od Borise Pasternaka a 

Řeč o pravdě Alexandra Solženicyna. Autorem obou překladů do češtiny je Jiří Kovtun.  

 

První kniha ze série This is… vyšla v roce 1959 pod názvem This is Paris244 v londýnském 

nakladatelství WH Allen. Zrod koncepce obrazových publikací přibližující čtenářům památná místa, 

monumenty a pozoruhodnosti vybraných měst nebo států, sahá ještě do dob Šaškových studií na 

pařížské Ecole des Beaux Arts na konci 40 let, kdy plánoval vytvořit pro nakladatelství Ladislava 

Kunčíře ilustrovaného turistického průvodce tímto městem. Po ukončení spolupráce s rádiem 

Svobodná Evropa na podzim roku 1957 se Šašek vrátil do Paříže a začal na průvodci intenzivně 

pracovat. Hotový koncept předložil Allenovu nakladatelství a kromě vydání knihy se mu také 

podařilo získat kontrakt na další knihu tentokráte zaměřenou na Londýn s názvem This is 

London245. This is Paris sklidila po svém vydání nadšené kritiky po celém světě a její autor se tak 

mohl začít věnovat ilustrační tvorbě na plný úvazek. Ani Šašek pravděpodobně netušil, že se stojí 

na prahu zrodu pozoruhodné série, která bude nakonec čítat téměř dvě desítky titulů a z nichž 

některé dosáhnou statisícových nákladů. Kromě nakladatelství WH Allen vydávalo knihy ze série 

This is…také nakladatelství McMillan v New Yorku. Po This is London vyšlo dalších 16 titulů 

v následujícím pořadí: This is Rome246, This is New York247, This is Edinburg248, This is Munich249, 

This is Venice250, This is San Francisco251, This is Israel252, This is Cape Kennedy253, This is 

Ireland254, This is Hong Kong255, This is Greece256, This is Texas257, This is OSN258, This is 

Washington D.C259, This is Australia260, This Is Historic Britain261. 

 

                                                                                                                                                                  
243 Josef Hiršal, Červená Karkulka, Praha 1948. 
244 Miroslav Šašek, This is Paris, Londýn 1959. 
245 Miroslav Šašek, This is Paris, Londýn 1959. 
246 Miroslav Šašek, This is Rome, Londýn 1960. 
247 Miroslav Šašek, This is New York, Londýn 1960. 
248 Miroslav Šašek, This is Edinburg, Londýn 1961. 
249 Miroslav Šašek, This is Munich, Londýn 1961. 
250 Miroslav Šašek, This is Venice, Londýn 1961. 
251 Miroslav Šašek, This is San Francisco, Londýn 1962. 
252 Miroslav Šašek, This is Israel, Londýn 1962. 
253 Miroslav Šašek, This is Cape Kennedy, Londýn 1962. 
254 Miroslav Šašek, This is Ireand, Londýn 1964. 
255 Miroslav Šašek, This is Hong Kong, Londýn 1965.  
256 Miroslav Šašek, This is Greece, Londýn 1966.  
257 Miroslav Šašek, This is Texas, New York 1967. 
258 Miroslav Šašek, This is OSN, Londýn 1960. 
259 Miroslav Šašek, This is Washington D.C., Londýn 1969. 
260 Miroslav Šašek, This is Australia, Londýn 1970. 
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První vydání Šaškových publikací byly tištěny metodou 5 barevného tisku v Itálii, ale později byl 

tisk z finančních důvodu zrevidován pouze na 4 barvy. Knihy ze série This is…vycházely v mnoha 

jazykových mutacích napříč celým světem. Na základě některých z nich vznikly také animované 

filmy (This is New York, This is Israel, This is Venice, This is Ireland) jejichž režisérem a 

producentem byl animátor Weston Woods.262 

 

Filmy byli vytvořené technikou nazývanou “ ikonografika. Jednalo se vytváření iluze animace 

prostřednictvím používání kamerových průjezdů po statických stránkách knihy. Obrazový materiál 

byl doplňován hlasem vypravěče. Dnes je tento postup široce rozšířený, ale v tehdejší době 

neexistovala v podstatě jiná možnost jak přenést tištěnou publikaci na filmové plátno. Mezi 

průkopníky této techniky patřila ve 40. letech 20. století americká společnost Telecomics Inc. Ta 

přinesla na televizní obrazovky v počátcích televizního vysílání nový formát kombinující 

rozhlasovou hru s vizuálním stylem detektivních a vědecko-fantastických comics třicátých a 

čtyřicátých let. 263 

 

Pro Šaškův vizuální styl je příznačný téměř komiksový charakter jeho maleb a akvarelů. To platí 

hlavně pro figurální motivy. Kombinace výrazné stylizace spolu s používáním humorného textu 

posouvá některá jeho díla až k hranicím karikatury. Důležitým aspektem jeho práce je důraz na 

detail. Zejména ve ztvárnění budov je patrný vliv jeho architektonického vzdělání. Míra stylizace 

budov je o poznání menší, než je tomu například u postav a co se týká detailů, zůstává kresba 

popisně přesná. V rozhovoru z konce 60. Let pro publikaci Books are by people : interviews with 

104 authors and illustrators of books for young people napsanou Lee Bennett Hopkins se Šašek 

vyjadřuje o tomto způsobu své práce.“ Detaily jsou pro děti velmi důležité. Pokud má budova 54 

oken a já jich místo toho namaluji pouze 53, můžu očekávat záplavu dopisů. Děti dnes ví všechno – 

svět je mnohem menší. Pamatuji si, když jsem se vrátil do Mnichova krátce po dokončení knihy 

This is Cape Kennedy (1964) a můj syn si prohlížel moje skicáky. Bez mého jediného slova poznal, 

že toto je raketa Apollo, tohle je odpalovací rampa tamhle to je……Nemohl jsem tomu uvěřit! 

Dnešní děti mi občas přijdou neuvěřitelné. Když jsem byl mladší, nikdo necestoval. A to je důvod 

proč i ten nejednoduší detail je nejdůležitější.“264        

 

V kontextu globální dětské ilustrace lze nalézt paralelu s tvorbou Miroslava Šaška v díle jeho 

                                                                                                                                                                  
261 Miroslav Šašek, This is Historic Britain, Londýn 1974. 
262 This is films, This is Miroslav Sasek, http://www.miroslavsasek.com/films/index.html, vyhledán 19. 1. 2013  
263 Pavel Ryška, Televizní komiks vs. kreslené leporelo, Padesátá léta, http://padesatky.ffa.vutbr.cz/19531954/36-

televizni-komiks-vs-kreslene-leporelo, vyhledáno 25. 5. 2013. 
264 Lee Beneth Hopkins, Books Are by People: Interviews With 104 Authors and Illustrators of Books for Young    

http://www.miroslavsasek.com/films/index.html
http://padesatky.ffa.vutbr.cz/19531954/36-televizni-komiks-vs-kreslene-leporelo
http://padesatky.ffa.vutbr.cz/19531954/36-televizni-komiks-vs-kreslene-leporelo
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generačního souputníka Richarda Erdoese nebo o něco mladšího francouzského ilustrátora Alaina 

Greea. Richard Erdoes se stejně jako Šašek narodil ještě v Rakousko – Uhersku a také studoval, 

před svým přesídlením na druhou stranu oceánu, nejprve v Paříži (Académie de la Grande 

Chaumiere). Byl rovněž emigrantem. Z jeho původní domoviny v Rakousku uniknul v roce 1938 

před rozpínavostí nacistického Německa. Vizuálně nejblíže Šaškovi se přiblížil v podobně žánrově 

zaměřené 3 dílné knižní sérii s názvem Around the world. Erdoesův vizuální styl je však méně 

komplexní a klade také menší důraz na detail. Alain Gree se začal výrazněji prosazovat na poli 

dětské knižní ilustrace v 60. letech 20. století, tedy v době kdy Miroslav Šašek žil v Paříži. Přesto že 

dnes neexistují důkazy, je pravděpodobné, že se oba autoři znali nebo na sebe minimálně narazili. 

V ilustračním stylu Alaina Greea a Miroslava Šaška lze najít výrazné odchylky. Podobnost obou 

autorů spočívá spíše v kontinuálním vydávání koncepčně podobných titulů určených dětskému 

divákovi. Jestliže v případě Miroslava Šaška to byli obrazové průvodce po vybraných místech naší 

planety, Gree vizuálně zprostředkovával různé lidské činnosti nebo fungování obecných jevů (život 

ve městě, moře, hory, sport, létání, atd…). V českém prostředí lze zmínit obrazového průvodce 

Zdeňka Mahlera s ilustracemi Vladimíra Fuky New York vydaného vzhledem k Fukově emigraci 

v roce 1967 až po pádu železné opony. Vladimír Fuka také pracoval občasně v USA pro 

nakladatelství Macmillan, které bylo kmenovým vydavatelstvím série This is… pro americký trh. 

 

Každá kniha obsahovala 80 kreseb a práce na každé z nich zabrala tři až čtyři měsíce. Šašek měl 

smlouvu na 2 knížky ročně. Pozoruhodným faktem je skutečnost, že skici k malbám použitým 

později v tisku, vznikaly většinou přímo v plenéru. Šašek vždy na místa cestoval a po určitou dobu 

v nich žil. Když například pracoval na knize This is Texas, procestoval přes 5000 kilometrů, aby 

mohl vidět osobně všechna důležitá místa, která se v knize měli objevit. Při práci na na This is Honk 

Kong zase trávil hodiny při pokusech zachytit a stylizovat pro Evropana těžko srozumitelné znaky 

lokální abecedy.265 Před tím než se Šašek na dané místo vypravil, prostudoval vždy literaturu, která 

se k němu vztahovala. Přes den se pohyboval v terénu a vytvářel skici společně s poznámkami, 

podle kterých později na hotelu maloval. Šašek byl kromě textu a obrazové části zodpovědný také 

za design a layout svých titulů a publikace odevzdával nakladateli až na drobné detaily připravenou 

do tisku.  

 

 

 

                                                                                                                                                                  
Children. New York 1969. 
265 František Tomáš, U portrétisty velkoměst - rozhovor s Miroslavem Šaškem, České slovo, 1961. 
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 Práce v plenéru byla zvláštním rysem Šaškovi práce. V průběhu druhé poloviny 20. století došlo k 

výraznému rozvoji a dostupnosti fotografické techniky. I přesto že Šašek cestoval na vybraná místa 

spojená s prací na aktuální knize, mohl použít fotoaparát a vytvářet malby a ilustrace později 

v relativním pohodlí hotelu nebo ateliéru. Zároveň mohl stále načerpat genius loci daného místa. 

Šašek přesto dával přednost práci v terénu, která s sebou přinášela nejedno úskalí. Dnes můžeme 

pouze spekulovat, proč autor dával přednost tomuto druhu práce. Nejspíše se jednalo o postup, 

který si oblíbil během svých studií architektury na ČVUT v Praze u prof. Oldřicha Blažíčka. 

Blažíček patřil k představitelům generace moderní české krajinomalby, které se intenzivně věnovala 

malbě v plenéru a je pravděpodobné že s ní seznámil i své studenty.   

 

Z celé rozsáhlé série patří mezi Šaškovi nejoblíbenější knihy následující tři tituly: This is Edinburg, 

This is Venice a This is Hong Kong. Některé z publikací vyšly v reedici s novými ilustracemi a 

aktualizovanými informacemi ještě za autorova života. Znovu vydání většího počtu z nich zabránila 

nakonec klesající popularita řady „This is…“ na sklonku šaškovi kariéry. Kromě publikací z řady 

„This is…“ je Miroslav Šašek autorem literární i obrazové části titulů Stone is not Cold a Mike and 

the Modelmakers. Několik dalších titulů doprovodil také svými ilustracemi. V době své smrti 

pracoval Miroslav Šašek na titulu s názvem This is Tokio a v plánovalo se také vytvoření 

obrazových průvodců Bombaji, Dillí, Bermudách, Kanadě, Riu de Janeiru, Kodani, atd…Není 

žádným překvapením, že se jeho knihy dočkaly mnoha mezinárodních ocenění. Šaškovým 

publikacím se podařilo zaujmout diváka kombinací humoru, srozumitelné formy s jakou 

představoval vybraná témata a poutavou vizuální částí. Přesto že jsou primárně určeny nejmenším 

čtenářům, daří se jim překračovat žánrový rámec dětské ilustrace a oslovují stále široké spektrum 

diváků napříč všemi generačními vrstvami.  
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8 Ilustrace v propagačních prostředcích v letech 1948–1968 

 

Moje práce se primárně věnuje ilustraci spojené s literární tvorbou a domnívám se, že obsah této 

kapitoly by zasloužil samostatné zpracování. Jednak z důvodu jejího rozsahu a také vzhledem k  

vizuální podobě obchodní a hospodářské propagace zejména z období 50. let, které nebylo dosud 

podrobeno důkladnému zkoumání.  Nicméně si uvědomuji skutečnost, že vizuální obrazy nefungují 

jako ilustrace pouze v novinách, časopisech a knihách, ale jsou funkčně vázány i k propagačnímu 

textu ve speciálních tiskovinách jako např. leták, prospekt, reklamní brožura, atd., a tedy jsem se 

schematicky snažil popsat užití ilustrace v propagačních prostředcích  letech 1948–1968. Za součást 

obsahu této kapitoly ani celé mé práce nepovažuji plakátovou tvorbu, obaly gramofonových desek a 

grafické zpracování knih. Tyto disciplíny vnímám jako součást oboru grafického designu, který 

primárně nesouvisí s tématem mého bádání.   

 

Po skončení druhé světové války následoval krátký návrat k tradicím prvorepublikového 

reklamního průmyslu. Pomalá obnova československého hospodářství spolu s omezenou produkcí 

zboží a stále přetrvávajícím systémem přídělových lístků vedla k vytvoření nepříznivých podmínek 

pro vznik tržních principů v poválečné ekonomice a zabraňovala tak možnostem efektivního 

uplatnění reklamy. Kromě nedostatku surovin po únoru 1948 začaly tvorbě reklamy bránit také 

ideologické překážky. Funkce reklamy neboli mediální propagace se v nových podmínkách 

socialistického zřízení zásadně změnila. Režim opakovaně upozorňoval na její odlišnou úlohu 

v rámci nového systému a zdůrazňoval, že reklama jako pozůstatek buržoazního systému nemá 

v komunistickém Československu místo. 

 

Hlavním cílem reklamy nemělo být propagování za účelem zvýšení prodejnosti výrobků, jak tomu 

je v tržním hospodářství, ale plnila výchovné a politické úkoly. V rámci znárodnění podniků a 

přechodu na centrálně řízené hospodářství měl podle představ komunistických funkcionářů zcela 

ustat konkurenční boj.  Množství vyrobených produktů bylo v centrálně řízených podmínkách 

stejně naplánováno dopředu a transformace poválečného hospodářství, která měla Československo 

přeměnit v industriální velmoc, způsobila radikální nedostatek spotřebního zboží. Místo reklamy se 

na propagačních prostředcích začaly objevovat informace o úspěších socialistické ekonomiky, 

politická hesla nebo výzvy k zapojení občanů do budování lepší společnosti. Kombinace různých  
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obrazů, hesel a instrukcí měla vzbudit dojem, že lepší budoucnost lze naplánovat a pak ji poctivou 

prací uskutečnit.266 

 

Na přelomu 40. a 50. let dochází také- až několik výjimek- ke zrušení reklamních studií. Agentury, 

které nebyly rozpuštěny, čekalo převedení pod státní správu, související s postupnou eliminací 

soukromého sektoru. Kromě samotných subjektů reklamních studií se likvidace vztahuje také na 

oborové odborné publikace a dochází tak např. k zániku oblíbených časopisů TYP, ORO, nebo 

rozpuštění československého reklamního klubu, který dlouhodobě sdružoval četné tuzemské špičky 

z reklamního oboru.  

 

Obchodní propagace se počátkem 50. let omezila na aranžování výloh a tištěnou inzerci, jejímž 

úkolem bylo poctivě a pravdivě informovat spotřebitele o nezpochybnitelných, pokud možno 

vědecky ověřených, přednostech nabízeného zboží.267 Na plakátech a zápalkových nálepkách se 

objevovala hesla související především s ekonomickou, zemědělskou nebo politickou tématikou. 

Stát jejich prostřednictvím vybízel občany např. ke sběru nedostatkových surovin, udílel rady 

družstevníkům, kterým zároveň sliboval vysoké výnosy v rámci společné práce v JZD, utužoval 

socialistické cítění nebo varoval před rozličnými hrozbami v rámci zdravotní osvěty.  

 

K částečné rehabilitaci ekonomicko-společenské role reklamy dochází v roce 1953. Měnová 

reforma, uskutečněná téhož roku, znamenala konec přídělového systému a skoncovala také s 

existencí šedé ekonomiky. Drastický způsob jejího provedení ale vyvolal mezi obyvatelstvem 

značnou vlnu nevole. Vládnoucí garnitura reagovala na tuto skutečnost vyhlášením Nového kurzu, 

jehož podstatou bylo získávání loajality nespokojených občanů prostřednictvím zvyšování životní 

úrovně. S potenciální nabídkou spotřebního zboží a konkurenčního prostředí se opět objevila 

nutnost zavedení obchodní propagace. Výnos ministra vnitřního obchodu Františka Krajčíra z 1. 

srpna 1953 definoval základní podobu socialistické reklamy, v níž přiznal obchodní propagaci 

legitimní místo v kontextu tehdejší socialistické ekonomiky. V březnu následujícího roku byl také 

založen Státní reklamní podnik a v souladu se stranickými usneseními bylo podnikům a spotřebním 

družstvům výslovně nařízeno používat pro své výrobky všestrannou a účinnou propagaci, 

samozřejmě v patřičných mezích politicko-ideologických intencí. Počínaje rokem 1955 začalo 

Ministerstvo vnitřního obchodu vydávat čtvrtletník Reklama v socialistickém hospodářství. Ten 

společně se svoláním první celostátní konference reklamních pracovníků téhož roku definoval 

                                                 
266 Pavel Ryška, Od propagandy v reklamě, Padesátá léta, http://padesatky.ffa.vutbr.cz/19491950/4-od-propagandy-k-

reklame, vyhledáno 25. 5. 2015. 
267 Ibidem. 
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budoucí podobu obchodní a výrobní propagace v podmínkách centrálně řízené socialistické 

ekonomiky a v polovině 50. let začal vycházet také časopis Obaly. Zpravodajství obalové techniky, 

kde se řešily etikety a potisk obalů. Výdaje na centrálně plánovanou reklamu dosáhly v roce 1959 

astronomických 3880% stavu z roku 1955, což svědčí o jejím plnohodnotném etablovaní v 

plánovaném hospodářství.268    

 

S uspokojením potřeb po základních druzích zboží na konci 60. let se opět zdůraznila potřeba 

zavedení pravidel k použití obchodní a výrobní reklamy. Občané se začali orientovat na spotřební 

druhy zboží a na struktuře poptávky se projevily i mimoekonomické faktory jako např. móda. 

Propagace si již nevystačila se zaběhlými principy, které spočívala především v popisném 

informování občanů o produktech a musela hledat nová řešení. V roce 1961 vznikl na základě 

vládního usnesení Meziresortní koordinační výbor pro vedení propagační a spoluřízené činnosti 

v oboru výroby a prodeje spotřebního zboží a služeb. Ten měl řídit propagační zaměření 

v jednotlivých hospodářských sekcích a měl dohlížet, aby nedocházelo k pronikání prvků tržní 

ekonomiky do tuzemské obchodní a výrobní propagace, která měly být nadále v souladu s 

požadavky socialistické propagace. 

 

Odborník na reklamu Bohuš Häckl označil za pět charakteristických rysů socialistické propagace: 

ideovost, pravdivost, konkrétnost, záměrnost a plánovitost.269 Tyto elementy ji také měly dodávat 

obsahovou a tvůrčí čistotu, společně s přesvědčivou sílou. Ideovost socialistické propagace podle 

Häckla vyplívá již z její samotné podstaty a “znamená vytváření jejího obsahu v souladu 

s politickými názory a výtvarné pojetí v souladu se socialistickými principy.“270 K dalším typickým 

znakům hospodářské propagace druhé poloviny 50. let patřilo upřednostňování určitých druhů 

spotřebního a průmyslového zboží (mléko, drůbež, vejce) oproti propagaci konkrétních produktů. 

Nicméně reklamní grafika jednotlivých značek a výrobků se začíná na konci dekády objevovat stále 

ve větší míře. V průběhu 60. let se v její četnosti zrcadlí odklon od původních ideálů socialistické 

společnosti směrem ke konzumnímu způsobu života. 

 

Häckl také upozorňuje, že “propagační činnost, která má své významné poslání v našem životě, 

nemohla by se plně rozvíjet bez vhodných sdělovacích prostředků.“271 Mezi hlavní formáty 

propagačních prostředků patřily v té době plakáty, letáky, prospekty, zápalkové nálepky, vývěsky, 

transparenty, náborové dopisy, inzeráty a noticky, diapozitivy a filmy, propagační vysílaní v televizi 

                                                 
268 Knapík – Franc, s. 771–772.   
269 Bohuš Häckl, Propagační prostředky, Praha 1962, s. 9-12. 
270 Ibidem. 
271 Ibidem. 



85 

 

a v rozhlase. Reklamní televizní vysílání se v Československu poprvé objevilo na obrazovkách 

televizních přijímačů už v roce 1957, o dva roky dříve než v sousední NDR.  

 

Československá televize začala poprvé vysílat v roce 1953 a pravidelný program spustila od 25. 

února 1954. I když se reklamní vysílání objevilo až po 4 letech provozu, našla si ilustrace cestu na 

televizní obrazovky už od prvních momentů, kdy se vysílání dostalo do éteru. V televizním studiu 

totiž seděl během živých vstupů výtvarník (v průběhu 50. let to byl Jiří Winter Neprakta), který byl 

připraven reagovat na případný výpadek vysíláni nebo jinou potenciální poruchu. Pokud nastala tato 

situace, začal v televizním studiu před objektivem kamery okamžitě živě kreslit. Na přípravě 

podkladů pro pohyblivé reklamy nebo populárně-naučné pořady se podílelo také Studio 

pohyblivého grafu. Kromě diapozitivů, které fungovaly autonomně, se ilustrace a grafické návrhy 

výtvarníků studia uplatnily v rámci filmového průmyslu všude tam, kde se požadovaného záměru 

nedokázalo docílit pomocí filmových záběrů.  

 

Jedním z autorů, který se podílel na vytváření ilustrací pro televizi, byl například brněnský 

výtvarník a grafik Jan Rajlich. Rajlich byl členem pobočky Propagační tvorby v Brně, která se 

věnovala především reklamní grafice a výstavnictví. Pro Českou televizi namaloval v průběhu 60. 

let sérii ilustrací pro populárně-naučné pořady. Ilustrace jsou výrazné díky svojí osobité stylizaci a 

velké míře grafického zjednodušení. Mohou vzdáleně připomenout animační pozadí některých 

amerických autorů spojených s filmovým studiem UPA. Mezi širokým spektrem motivů najdeme 

např. znázornění různých podob měsíční krajiny, městská témata a ve velké míře je zastoupeno 

zpodobnění fyzikálních a přírodních jevů. Rajlich se také věnoval navrhování obalů potravinových 

výrobku, zejména cukrovinek a kávy. Ideálním příkladem využití ilustrace v propagačních 

prostředcích je Rajlichův manuál pro obsluhu traktoru Zetor 25K. V malé, bohatě ilustrované 

publikaci vysvětluje autor pouze pomocí kresby základní principy údržby a ovládání zemědělského 

stroje.  

 

Formy ilustrací v propagačních prostředcích, které se obsahově vztahují k mé práci, lze do roku 

1958 najít poměrně málo. Ilustrace odkazující k recyklovanému modernismu začala do užitého 

umění pronikat ve větší míře až po světové výstavě EXPO 1958 v Bruselu. Její úspěch měl na 

následující vývoj podoby propagační grafiky zásadní vliv. Grafické zpracování expozice a realizace 

získalo na přehlídce četná ocenění a otevřelo tak cestu k širšímu pojetí obchodní propagace v 

nadcházející dekádě. Socialistické propagační záměry v průběhu 50. let souzněly s ideály 

socialistického realismu. Forma zpracování se v souladu s dobovým přístupem zaměřila na 

naturalistické zobrazování. Tento trend byl zřejmý zejména na plakátech.  
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Výjimkou byly zejména zápalkové nálepky a některé etikety obalů potravinářských výrobků nebo 

májových transparentů. Na rozdíl od plakátů, kde se mohl uplatnit naturalisticky zpracovaný 

detail272, se vizuální podoba zápalkových nálepek výrazně lišila. Stejná propagandistická hesla měla 

na miniaturních obalech zápalek odlišné zpracování. Důvodem byl právě jejich rozměr spolu s 

technologií potisku nálepek. “Jejich návrhy se sice prováděly v rozměrech korespondenčního lístku, 

ale skutečná plocha dřevitého papíru (potiskovaná obvykle ofsetem; jen zřídka byl motiv 

reprodukován hlubotiskem) byla zhruba 15 cm2.“273 Výrobní omezení potisků tak samo 

nasměrovalo autory k používání stylizované ilustrace jako ideální formy. Grafiky na drobných 

obalech zápalkových nálepek jsou anonymními svědky proměny socialistické společnosti v průběhu 

50. let. Vytrácení politických a agitačních hesel svědčí o pozvolném opouštění kolektivního obrazu 

socialistické společnosti směrem k individualizované spotřební formě. Můžeme na nich také 

sledovat postupný odklon od sociálně-realistického kánonu a nenápadný návrat k 

recyklovaným formám modernistického vizuálního jazyka.  

 

V roce 1953 byl u příležitosti první výstavy Zápalkových nálepek v Sušici vydán první tzv. Pamětní 

aršík, který byl jeden z mezníku nového sběratelského oboru – filumenie. Sběratelství nálepek a 

zápalkových krabiček se v Československu mohlo opírat o bohatou tradici sirkařství a spolkových 

zápalek. Režim členům filumenistických spolků vycházel v podstatě vstříc a v průběhu 50. a 60. let 

vycházely tematicky ucelené řady zápalkových nálepek. Ještě v padesátých letech se rázně 

vystupovalo proti obchodování se sběratelským materiálem a prodej zápalkových nálepek mohl být 

podnětem k vyloučení z filumenistického klubu. Aktuální aršíky nálepek mohli filumenisté získat za 

potvrzení vydané Sběrnými surovinami o odevzdání určitého množství starého papíru nebo jiných 

surovin. Národní podnik Sběrné suroviny také na přelomu 50. a 60. let vydával filumenistické 

katalogy a odborné publikace. V 60. letech, kdy byla filumenistická horečka největší, sloužily 

zápalkové nálepky zejména k reklamním účelům. 

 

Autoři velké části výtvarných návrhů zápalkových nálepek zůstali až na pár výjimek zapomenuti. 

Podnikové archívy střežící informace o jejich vzniku byly z velké části zničeny nebo ztraceny a 

zpětně tak dokážeme pojmenovat jen zlomek umělců, kteří se podíleli na jejich zpracování. Jedním 

z nejpilnějších autorů zápalkových nálepek byl architekt, reklamní grafik, ilustrátor a tvůrce 

animovaných filmů Vilibald Weinzettl. V záplavě miniaturních tisků lze dobře odlišit jeho nálepky 

                                                 
272 Pavel Ryška, Od propagandy v reklamě, Padesátá léta, http://padesatky.ffa.vutbr.cz/19491950/4-od-propagandy-k-

reklame, vyhledáno 25. 5. 2015. 
273 Ibidem. 



87 

 

od ostatních díky signování značkou VW, kterou na svých ilustracích používal. Během své kariéry 

stihl navrhnout potisky na několik tisíc zápalkových krabiček. Rozsáhlou sérii zápalkových nálepek 

vytvořil také na přelomu 40. a 50. let Jan Rajlich. 

 

Podobná situace jako v případě grafik na zápalkových nálepkách panovala také v oblasti návrhů 

potravinářských obalů. Absence relevantních archivů z první dekády druhé poloviny 20. století 

většinou neumožňuje obsáhleji nahlédnout do jejich historie. Přes počáteční negativní postoj začaly  

být etikety považovány za jeden z rozhodujících faktorů prodeje už v průběhu 50. let i v 

Československu. Vědomí si toho byli také vládní úředníci, a tak výrobky určené na export byly 

zpravidla daleko honosněji zpracovány než produkty prodávané na tuzemském trhu. Mnohdy jim 

bylo dopřáno formy, která by v domácích podmínkách nepřipadala v úvahu – ať už z ekonomických 

nebo ideologických důvodů.274 Na většině dobových obalů lze najít realisticky zpracované 

potraviny nebo jejich ingredience. Taková forma zobrazení na potravinových etiketách není jen 

důsledkem lpění na socialisticko-realistické doktríně, ale má čistě funkční charakter. Výrobky s 

nablýskaným ovocem prostě mají vůči potenciálním zákazníkům větší šanci uspět než pouhý 

nepotištěný obal. V té době se také začínají objevovat např. na některých etiketách sýru nebo 

čokoládových výrobků působivé stylizované ilustrace, jejichž zpracování předznamenávalo budoucí 

uplatnění kreseb v reklamním průmyslu po světové výstavě EXPO 1958 v Bruselu.   

 

V období na přelomu 50. a 60. let začal být v Československu, právě pod vlivem bruselské 

zkušenosti kladen větší důraz na estetickou kvalitu obalového designu, ochranných známek, 

firemního stylu a značky. Nutnost budování ochranné značky byla zdůrazněna také prostřednictvím 

Československého státního obchodu. “Rozvíjelo se její uplatnění nejen na obalech, ale v rámci 

jednotlivého vizuálního stylu i na dalších reklamních prostředcích, zejména na plakátech, 

v propagační filmech a televizní reklamě. Místo obsáhlých informací pro spotřebitele měl být 

kladen důraz na krátký a výstižný reklamní slogan.“275 

 

Mezní podobu obchodní propagace v kontextu 60. let představuje časopis Ex, který jednorázově 

vydal podnik Veletrhy Brno na konci 60. let. V podmínkách rozvoje grafického designu a užitého 

umění ovlivněného bruselským stylem představuje jeho vizuální podoba, která je v rozporu se 

všemi principy hospodářské propagace i kulturním vývojem dekády, hluboký šok a připomíná spíše 

                                                 
274 Některé domácí výrobky určené k vývozu byly záměrně zpracovány v západním stylu jako např. propagační 

ilustrace Bohumila Konečného ve stylu tzv. Pin-up girls nebo podoba časopisu Czechoslovakia informujícího 

potenciální kupce o tuzemských exportních výrobcích. 
275 Syslvestrová, s. 306–329. 
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reklamní materiál z počátku 90. let. Hned na titulní straně jednoho z čísel se objevuje ženský akt 

lascivně ležící ve sklenici a obdobné zpracování reklamy se v hojném počtu objevuje také uvnitř 

brožurky. Obnažené postavy v kombinaci s prvoplánovým humorem a nestřídmou grafickou 

úpravou předznamenávají podoby grafického designu z doby bezprostředně po pádu komunismu, 

kdy došlo k definitivnímu spojení reklamy a tržního hospodářství.    
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9 Ozvěny československé vizuální kultury 50. a 60. let v tvorbě současných českých a 

slovenských ilustrátorů 

 

Sametová revoluce na konci roku 1989 znamenala konec totality v Československu a po více než 

čtyřiceti letech došlo k opětovnému obnovení demokratických principů. Centrálně plánované 

hospodářství bylo nutné přeměnit na model postavený na tržních principech, ve kterém by se úloha 

státu minimalizovala. Proces transformace proběhl formou privatizace státního majetku a jeho 

převedení do soukromého vlastnictví prostřednictvím kupónové privatizace. Společně s privatizací 

začala probíhat také první vlna restitucí, jejichž cílem bylo vrátit vyvlastněný soukromý majetek 

původním majitelům. Nicméně transformace se odehrávala na mnoha místech chaoticky a 

nesystematické kroky měli za následek skartování nebo zničení mnoha podnikových archivů a 

materiálů, obsahujících cenné informace o vývoji československé vizuální kultury ve druhé 

polovině 20. století. Stejně jako v roce 1948 došlo i v roce 1989 k náhlému přerušení kontinuity 

předchozího vývoje a k jednostranné interpretaci kulturního vývoje před rokem 1989. Někteří autoři 

jako např. Jan Kubíček nebo Květa Pacovská se distancovali od svých rolí v rámci 

předlistopadového užitého umění a za událostmi předlistopadového Československa se vytvořila 

tlustá čára. 

 

Na přelomu tisíciletí došlo zejména v oblasti komerční ilustrace a grafického designu k výraznému 

přílivu vizuálních prvků přejatých z užité grafiky druhé poloviny minulého století. Ke 

znovuobjevování autorů, jejichž práce souvisela s daným obdobím, docházelo zejména v západní 

Evropě a USA. Ukázalo se, že nejde jen o pouhou přechodnou módní vlnu, ale jednalo se o 

transformaci kvalitní tvorby do zcela nových tvarů a souvislostí za použití moderních digitálních 

technologií. Vliv této retro nálady se projevil se zpožděním také v u českých a slovenských autorů a 

objevila se řada autorů, jejichž práce tento trend akcentovala. Byl jejich zájem o dané období 

ovlivněn prací jejich tuzemských předchůdců, nebo se jednalo o důsledek globálního trendu?  

 

Při mém výzkumu jsem se zaměřil na současné české a slovenské autory, v jejichž práci se 

objevovaly prvky odkazující k recyklovanému modernismu nebo jejich díla vykazovala přítomnost 

vlivů pocházejících z počátku druhé poloviny 20. století. Po zhodnocení výsledku zkoumání jsem 

nakonec dospěl k závěru, že práce některých představitelů současného českého a slovenského 

grafického designu, například Pavla Fuksy, Jána Šicka, Daniela Špačka a Milana Malíka nebo 
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 dvojice Puk-Puk a dalších, je ovlivněna spíš vlnou mezinárodního zájmu o poválečnou americkou 

vizuální kulturu, než retrospektivními návraty k tuzemským autorům ze stejného období.  

 

Jedním z mála autorů, u kterého se potvrdilo vědomé používání odkazů k československé vizuální 

kultuře z počátku druhé poloviny 20. století je grafický designér, ilustrátor a režisér původem 

z Prahy.Většinu času se věnuje práci v reklamním průmyslu ať už pod svým jménem, nebo pod 

hlavičkou rozličných reklamních agentur. Za rok 2010 byl nominován na Českého lva za nejlepší 

filmový plakát k filmu Občanský průkaz a ve stejném roce ho prestižní časopis Computer Arts 

zařadil mezi dvacet největších talentů v současném mladém grafickém designu. 

 

Vedle práce v reklamním průmyslu se věnuje také volné ilustraci a plakátové tvorbě. Vytvořil si 

komplexní retro styl s mírně nostalgickým nádechem. Z jeho ilustrací na nás dýchne 

československá knižní obálka 50. a 60. let dvacátého století, nebo připomene atmosféru ilustrací 

zdobících nálepky zápalek z téže doby. Některé jeho práce vzdáleně evokují grafické práce Zdeňka 

Seydla, Jaroslava Švába, nebo ilustrace Radima Maláta. Fuksa se ale ve svých ilustracích 

neomezuje jen na restaurování grafického stylu z počátku druhé poloviny minulého století, jak by se 

možná na první pohled mohlo zdát. Jeho počítačové grafiky jsou fúzí modernistické ilustrace spolu 

se současnými prvky grafického designu a typografie. Vypomáhá si také sofistikovaným 

používáním barevnosti, která se často pohybuje jen v omezených přesně vybraných odstínech.  

Spolu s digitálním vytvořením patiny evokující “dobový“ ofsetový tisk se tak jeho práci daří jistým 

způsobem překonávat nejen hranici počítačových monitorů, ale i časového zařazení. 

 

Jeho jméno začala poprvé výrazně skloňovat internetová média zabývající se grafickým designem 

na konci loňského března, kdy světlo světa spatřil videoklip s názvem My place k druhému singlu 

tuzemské kapely Navigators. Během krátké chvíle se klip objevil na celé řadě blogů a internetových 

stránkách napříč celým designovým světem, včetně významného amerického serveru 

Motiongrapher, který se zaměřuje na zásadní díla na poli současného motion designu. Na své 

stránky ho umístil také blog granedit.com. Granedit je zaměřen na průsečíky "klasického" 

modernistického designu, ilustrace z 50. až 70. let a práci současných designérů a ilustrátorů, kteří z 

tohoto období čerpají inspiraci. Později se objevil také v tištěných mediích, například v odborném 

časopise IdN. Určitým paradoxem je fakt že přestože měl klip výrazný úspěch v zahraničí (dostal se 

také do rotace některých zahraničních hudebních televizí), v tuzemských médiích věnujících se 

designu, se objevil pouze sporadicky. 
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Hlavními hrdiny My place je 178 krabiček od zápalek, pro které vytvořil Fuksa za velmi krátkou 

dobu stejný počet originálních designů. Ilustrace na všech zápalkových nálepkách souvisí se 

skladbou nejen tematicky, ale objevuje se na nich také celý text písně. Ten je vždy přesně 

synchronizován s textem zaznívajícím ve zpěvu. Samotné natáčení trvalo pouhý jeden den. Pavel 

Fuksa spolu s kameramanem Petrem Novákem během něj projížděli různými části Prahy a na 

vytipovaných lokacích natáčeli postupně jednotlivé krabičky. Klip byl veřejnosti poprvé představen 

v Praze v roce 2010 těsně před premiérou druhého alba Navigators se stejnojmenným názvem.      

 

Navigators je sedmi členný projekt, v jehož hudbě se prolínají prvky R'n'B, soul, hip-hop, jazzu a 

funku, jemuž Fuksa spoluvytváří vizuální podobu. Kromě My place má na svědomí i aktuální 

videoklip ke skladbě s názvem Getting Out. Ten je zajímavý tím, že také čerpá inspiraci z 50. let 

dvacátého století a to konkrétně ze Zemanovy Cesty do pravěku. Na rozdíl od Zemana nám ale 

Fuksa nabízí cestu do historie dinosaurů hudebních. Klipy jsou pouze jednou z části Fuksovi práce 

pro tuto kapelu. Podílel se na grafické podobě druhého dlouhohrajícího alba My place. Kromě 

samotného obalu a celkové koncepce vytvořil v bookletu samostatnou ilustraci pro každou z 

dvanácti písní, jenž se na albu nachází. Vinyl, na kterém lze najít skladby z obou předchozích cd 

nese také jeho pečeť. Pro Navigators vytvořil i pozoruhodnou sérii plakátu, zvoucích na jednotlivé 

koncerty kapely. Motivy vždy souvisí s konkrétním místem nebo akcí, na nichž má kapela 

vystoupit. Díky širokému časovému a geografickému záběru není ale tak komplexní jako jeho 

některé krátkodobější projekty. 

 

Puk-Puk 

 

Martin Šojdr je ilustrátor a grafický designér původem z Uherského Hradiště. Vystudoval animaci 

na katedře Výtvarné tvorby v Ostravě. Spolu s Petrou Pohlovou tvoří autorskou dvojici s názvem 

Puk-Puk, která se zabývá širokou škálou aktivit - od vytváření animací přes malbu až po navrhování 

papírových hraček. Příležitostně se věnují také hudební dramaturgii. Jejich práci několikrát 

publikoval prestižní španělský časopis Belio, zabývající se grafickým designem a ilustrací. Puk-Puk 

se dostali také do hledáčku berlínského festivalu Pictoplasma. Šojdr je v současné době 

vyhledávaným reklamním ilustrátorem a pseudonym Puk-Puk používá také při vytváření 

komerčních zakázek. Puk-Puk se řadí k autorům, jejichž práce je ovlivněna spíše současnými 

zahraničními autory, inspirovanými modernistickou ilustrací a designem. Hlásí se například k 

animovanému seriálu Ren & Stimpy kanadského animátora Michaela Johna Kricfalusiho, nebo k 

animované sérii Powerpuff Girls, která vznikla pro televizní stanici Cartoon Network. Na seriálu 

Ren & Stimpy se podílel jako výtvarník pozadí americky umělec Tim Biskup. Jeho manželka 
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Seonna Hong pro změnu stojí za vytvořením některých animačních pozadí k seriálům televizní 

stanice Cartoon Network. Rané seriály jako Dexter Laboratory nebo Powerpuff Girls, které vznikly 

ještě pod hlavičkou studia Hanna-Barbera, nesou stopy silného vlivu moderního umění na vizualitu 

animací 50. let 20 století. Studio Hanna-Barbera patřilo k průkopníkům animovaných seriálů 

určených pro televizní vysílání, které využívalo postupy limitované animace, vyvinuté animačním 

studiem UPA. 

 

Vedle inspirace americkými televizními animovanými seriály, globální popkulturou a knižní 

ilustrací druhé poloviny 20. století, se v některých pracích dvojice Puk-Puk objevují také prvky 

moravského folklóru. Tato tendence je nejsilnější v jejich volných ilustracích a plakátové tvorbě. 

Některé plakáty spojené s uherskohradišťskou klubovou nocí Bassta fidli se grafickou stylizací a 

použitím výrazných kontur přibližují ilustracím Jana Kubíčka. V současné době připravuje 

ilustrovaného průvodce prostředím fotbalových fanoušků. 

 

Jan Šicko 

 

Ján Šicko působí od roku 2005 jako asistent na Katedře vizuální komunikace na VŠVU 

v Bratislavě, kde vede MediaLab, prostor věnující se zkoumání hraničních poloh grafického 

designu. Ve své práci se věnuje širokému spektru aktivit od vytváření multimediálních instalací, 

přes hry až po VJing. V roce 2009 založil společnost DevKid, pod jejíž hlavičkou vydal o rok 

později hru 3bot, určenou pro iPhone. 3bot je logická hra obsahující prvky sci-fi, která na první 

pohled zaujme svým výtvarným zpracováním. Vzhled menu i herního prostředí je 

inspirován reklamní grafikou a ilustrací 50. let minulého století. Geometrická stylizace čtyřstěnů, 

které jsou hlavním prvkem jednotlivých úrovní, doplněná abstraktními liniemi na tmavém pozadí, 

vytváří unikátní mikrosvět. Ústřední postavou hry je trojnohý a jednooký robot, překonávající 

nástrahy vesmíru v podobě geometrických struktur. K použití retro stylu při vytváření hry vedlo 

Jana Šicka více důvodů. Kromě osobních sympatií k modernistickému designu a ilustraci (vliv 

estetiky ze začátku druhé poloviny 20. století je patrný především v některých autorových 

ilustracích) to byla snaha vymezit se vůči mainstreamovým trendům panujícím na poli her pro 

inteligentní mobilní telefony a zaujmout potenciální zájemce žánrově atypickým výtvarným 

řešením. S odstupem času a s ohledem na reakce uživatelů můžeme konstatovat, že se mu tento 

přístup vyplatil. 3bot je důkazem toho, že strategie postavená na recyklaci modernistické ilustrace 

může slavit úspěch i v oboru, kterému dominuje trojrozměrná grafika. 
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Daniel Špaček & Milan Malík 

 

Daniel Špaček je ilustrátor, animátor a designér působící v současné době v Praze. V současné době 

pracuje zejména pro Českou Televizi a spolu s Martinem Hejlem je autorem několikrát oceněné 

podoby dětského kanálu ČT :D. Stojí také za vznikem hudebního projektu Mythematica, jehož 

debutové album se stejnojmenným názvem, získalo v roce 2009 žánrové ocenění Anděl v kategorii 

Elektronická hudba. Dlouhodobě spolupracuje s ilustrátorem a designérem Milanem Malíkem. 

Počátky jejich spolupráce sahají až do roku 2000, kdy stáli u zrodu „audiovizuální laboratoře“ 

s názvem Mimo-TV. Ta se zpočátku zaměřovala převážně na vizuální doprovod různorodých 

hudebních akcí a časem se začala specializovat na vytváření projekcí k psychedelické hudbě, která 

se stala pro Mimo-TV důležitým inspiračním zdrojem. Prostřednictvím vytváření videoklipů, 

animací, plakátu atd. se od počátku své existence pohybovala Mimo-TV také na poli reklamního 

průmyslu. Daniel Špaček je autorem řady tuzemských filmových plakátů a podílel se také na mnoha 

znělkách k různým televizním pořadům. Spolu s Malíkem jsou například autory animované znělky 

pro pořad Snídaně s Novou. 

 

Výtvarný styl mnoha jejich ilustrací je ovlivněn dlouholetým působením v rámci psytrancové 

komunity. Vizuální jazyk používaný v rámci této subkultury má velmi blízko k žánru sci-fi a 

částečně dochází také k jejich prolínání. Kromě používání podobných námětů jakými jsou např. 

různé futuristické vize měst a obytných vesmírných komplexů, nese mnoho projektů ve svých 

názvech pojmenování odvozená z terminologie používané v astrofyzice nebo kosmonautice. Mnoho 

názvů také odkazuje k významným filmovým nebo literárním dílům na poli scifi a součástí mnoha 

psytrancových festivalů je i promítaní vybraných filmů z vědeckofantastického žánru. V případě 

subkultury je tato tématika doplněná ale i o prvky fantasy a kromě různých forem mimozemských 

bytostí lze často v rámci žánru narazit také na různorodé pohádkové bytosti.    

 

Prvním projektem Daniela Špačka a Milana Malík, vzniklým čistě v rámci vědecko-fantastického 

žánru, jsou ilustrace ke sborníku Invaze276 polského spisovatele a futurologa Stanisława Lema. 

Sborník, obsahující 10 povídek z jeho vrcholného období, sestavil český básník, spisovatel a 

překladatel Pavel Weigel, a vydalo jej nakladatelství Albatros v roce 2010. Černobílé ilustrace 

s psychedelickým nádechem, které Špaček s Malíkem pro sborník vytvořili, skvěle korespondují 

s temným obsahem Lemových povídek. Atmosférou mohou připomenout sci-fi ilustrace Jana 

Javorského z přelomu 50. a 60. let 20. století nebo xerokoláže Milana Kopřivy z let sedmdesátých. 

                                                 
276 Stanislav Lem, Invaze, Praha 2010. 
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Dílo Stanisława Lema, které je v českém prostředí úzce spjaté s ilustracemi Theodora Rotrekla, se 

tak dočkalo dalšího pozoruhodného vizuálního doprovodu. V případě ilustrací k Lemovým 

povídkám vyvolává nostalgický pocit spíše jejich atmosféra než výtvarné zpracování. Krátká, 

animovaná znělka, k pořadu „Snídaně s Novou“ oproti tomu zaujme až téměř důslednou restaurací 

vizuálního stylu v duchu „bruselského stylu“. Autorem výtvarného zpracováni znělky je Milan 

Malík. Inspirací k jeho ilustracím byl modernistický dekor na jídelním servisu pocházejícího z 60 

let 20. století. Pro dětská kanál České televize ČT :D Špaček vytvořil postavu Raníčka, který přímo 

odkazuje ke znělce legendárního televizního pořadu Večerníček, zpracovanou Radkem Pilařem.  

 

Petr Šmalec 

 

Petr Šmalec je ilustrátor a grafický designér, jehož jméno je nerozlučně spojené s kultovním 

nakladatelstvím Baobab. Vystudoval Vysokou Školu Uměleckoprůmyslovou, ateliér ilustrace a 

grafiky, pod vedením profesora Jiřího Šalamouna. Kromě činnosti spojené s nakladatelstvím 

Baobab pracuje jako grafik Muzea umění v Olomouci a jeho jméno je také spojené s aktivitami pro 

občanské sdružení Auto*mat. V roce 2005 získal ocenění Nejkrásnější česká kniha roku 2005 za 

dětskou knihu Šmalcova ABECEDA277. Petr Šmalec patří mezi současnými českými knižními 

ilustrátory k výrazným osobnostem. Jeho výtvarný styl, postavený na výrazně plošné stylizaci, 

používání čistých barevných ploch a práci s pastelovými barvami, lze jen těžko přehlédnout. 

Komplexností zpracování, typografickou úpravou a svérázným humorem vzniká jistá paralela 

s edicí Knížky pro chytré děti, které vycházely na konci 50. let minulého století.  

 

Daniela Olejníková 

  

Daniela Olejníková je slovenská ilustrátorka. Vystudovala bratislavskou Vysokou školu výtvarných 

umění, obor Malba a jiná média. Její ilustrace byly několikrát oceněny v soutěži Nejkrásnější knihy 

Slovenska. Od roku 2009 ilustrovala 13 knižních titulů, pravidelně také spolupracuje s dětskými 

časopisy Včielka, Zornička nebo deníkem SME a věnuje se také volné malbě. Spolu s typografem 

Damiánem Pastirčákem spoluzaložila studio LIMB, které se primárně zaměřuje na propojení 

grafického designu a ilustrace.  

 

V posledních dvou letech vydala několik publikací, které se pohybují na hranici autorské knihy a 

titulu určeného dětským divákům ve kterém rozvíjí ilustrační styl postavený na kombinaci klasické 

                                                 
277 Petr Šmalec, Šmalcova ABECEDA, Praha 2005. 
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malby, digitální manipulace a použití grafických technik sítotisku a linorytu. K vytváření „retro“ 

atmosféry ve svých ilustracích používá pastelovou barevnost, výrazně plošnou stylizací a digitálním 

napodobováním analogových tiskových technik. Tato tendence je nejvíce zřetelná u ilustrací k 

eposu Mahábhárata278, kde jsou její ilustrace umocněny ještě formátem knihy.  

Tomski & Polanski 

Ilustrátorské duo Tomski & Polanski tvoří Lukáš Tomek a Ilona Polanski. Lukáš Tomek vystudoval 

obor animace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a Ilona Polanski prošla akademickým školením 

na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni. V současné době patří mezi jedny z mála 

tuzemských autorů, kterým se daří pravidelně publikovat v domácím periodickém tisku a jejich 

práce je široce reflektována také v produktovém designu a reklamě. Kromě ilustrace se věnuji také 

plakátové tvorbě, grafickému designu, animovanému filmu a specifické místo zaujímá v jejich 

tvorbě nástěnná malba. 

Základem jejích práce je kresba kombinovaná s digitální malbou. Ve svém ilustračním stylu 

kombinují prvky lyrické atmosféry s humorným zpracováním figurálních motivů, které se pohybuje 

na hranici karikatury. V případě starších prací neslo zpracování postav prvky humoristické kresby 

20. a 30. let dvacátého století ale v novějších dílech se posouvají od karikování gest a mimické 

podoby k důrazu na zobrazování charakteru subjektu a kresba získala větší schematičnost. 

Důležitou roli hraje také používání textur a rastrů, které zjemňuje napětí mezi jednotlivými 

kompozičními plány a vyvolává lehce nostalgickou atmosféru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
278 Vladimír Miltner, Mahábhárata, Bratislava 2011. 

http://www.tomskipolanski.com/
http://www.tomskipolanski.com/
http://www.utb.cz/
https://www.google.cz/search?hl=cs&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Vladim%C3%ADr+Miltner%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
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10 Závěr 

 

Pokud se vrátíme k prognóze Tomáše Pospiszyla z úvodu práce, musíme konstatovat, že k 

předpovídanému návratu československé modernistické ilustrace přelomu padesátých a šedesátých 

let zatím ve větší míře nedošlo. Z dosavadního výzkumu vyplývá předběžný závěr, že práce 

některých představitelů současného českého a slovenského grafického designu, například Pavla 

Fuksy, Jána Šicka, Daniela Špačka a Milana Malíka nebo dvojice Puk-Puk, je ovlivněna spíš vlnou 

mezinárodního zájmu o poválečnou americkou vizuální kulturu, než retrospektivními návraty k 

tuzemským autorům ze stejného období.  

 

Zdá se, že triumfální návrat raného díla Adolfa Borna a Oldřicha Jelínka, karikatur Viléma 

Reichmanna, Vladimíra Hlavína nebo Jaroslava Maláka, předpovídaný v článku „Jazz ze 

slunečního města“, se prozatím odkládá. Úspěchy některých současných autorů, spolu s 

narůstajícím zájmem o československou vizuální kulturu z počátku druhé poloviny 20. století 

nicméně naznačují, že se nemusí jednat o dlouhodobý odklad.  

 

Ačkoliv je o tvorbu československých kreslířů, propagačních grafiků a ilustrátorů z 50. a 60. let 

minulého století v poslední době stále větší zájem, komplexnějšímu pohledu na tehdejší vizuální 

kulturu prozatím zabraňuje nedostatek informací. K nejpřehlednějším publikacím o československé 

ilustraci druhé poloviny 20. století stále patří předlistopadové práce Františka Holešovského, 

především obsáhlý svazek Čeští ilustrátoři pro děti a mládež. Profesor Holešovský se věnoval 

dětské ilustraci již od čtyřicátých let 20. století. V 80. letech pracoval na encyklopedickém přehledu 

českých ilustrátorů; vydání knihy, obsahující medailonky téměř 170 výtvarníků, se však už 

nedočkal. Vyšla až těsně po jeho smrti v roce 1989. Její podstatnou vadou je absence emigrantů a 

režimu nepohodlných autorů. I přes to je kniha Čeští ilustrátoři pro děti a mládež stále 

nejucelenějším pohledem na ilustrační tvorbu v socialistickém Československu. Na cestě za 

doplněním a rozšířením o propagační grafiku a komerční ilustraci bude třeba vydat se do těch 

„nejspodnějších podlaží“ užitého umění, v nichž zůstaly patrné stopy drobných pohybů 

každodennosti. 

 

Pátrání však značně ztěžuje několik okolností. První z nich je přezíravý přístup k období totality, 

které je spojeno s politickými procesy, se zánikem uměleckých svazů a s přechodem na sovětský 

kulturní model. Oficiálním uměním se stal socialistický realismus, a na meziválečnou avantgardu se 

začalo pohlížet jako na přežitek starých časů. Pod povrchem ale vlivy meziválečné avantgardy 



97 

 

nadále přežívaly, aby se znovu projevily na konci 50. let, a v podobě tzv. „bruselského“ stylu 

pronikly v letech 60. do všech oblastí společenského života v tehdejším Československu. Velký 

problém představuje dostupnost informací o propagační grafice padesátých let. Po šedesáti letech 

nezbývá mnoho žijících přímých účastníků, kteří by nám mohli podat osobní svědectví o situaci 

panující v tomto oboru po skončení Druhé světové války a v době nástupu komunistů k moci. 

Obtížně se dohledávají informace například o autorech etiket průmyslových a potravinářských 

výrobků nebo třeba zápalkových nálepek, na nichž se v polovině padesátých let začaly znovu 

objevovat prvky odvržené moderny.  Jednou z mála výjimek je neprávem opomíjený grafik, filmař a 

ilustrátor Vilibald Weinzettl, který v padesátých až sedmdesátých letech vytvořil pro zápalkové 

nálepky více než 1400 návrhů.  

 

 

Archivy zaniklých československých výrobních družstev a národních podniků jsou dnes většinou 

nadobro ztraceny. Mnoho z nich bylo zničeno těsně po pádu komunistického režimu, když noví 

vlastnící důsledně zúčtovali se starými pořádky. Takovým způsobem zmizely například 

archivy Brněnského výstaviště, dokumentující unikátní výtvarné realizace československého 

výstavnictví. Smutným příkladem skutečnosti, že ani v rukou rodinných příslušníků není 

pozůstalost v bezpečí, je osud části tvorby Františka Škody, mistra československé didaktické 

ilustrace. Škodovy kresby z padesátých let (především jeho časopisecké ilustrace) byly po autorově 

smrti „uloženy“ ve sklepních prostorách domu pod vrstvami uhlí... a s nimi také při vyklízení sklepa 

nenávratně zmizely. Problémem jsou také neustále se zmenšující finanční prostředky kulturních 

institucí, které ztěžují nákup pozůstalostí méně známých mistrů československé propagační grafiky 

do sbírkových fondů. 

 

Ilustrované časopisy socialistického Československa zůstávají společně s aršíky zápalkových 

nálepek a další drobnou užitou grafikou stále nevytěženými prameny informací, i dosud zřídka 

využívaným zdrojem inspirace. Věřím, že nové interpretace tohoto vizuálního materiálu mohou 

přinést další střípky do mozaiky komplexnějšího pohledu na československou kulturu z počátku 

druhé poloviny 20. století, přispět k objasnění mechanismů, které vedly k návratu modernistického 

tvarosloví zpět do československé vizuální kultury na konci 50. let, a poodkrýt tak skrytou část 

našich nedávných dějin. 

 

Úspěšné výstavní projekty, věnované knižní grafice nebo vědecko-fantastické ilustraci naznačují, že 

už možná nastala vhodná chvíle vydat se při hledání ještě o několik let nazpět, a pokusit se uchopit 

také tehdejší užitou grafiku v nových souvislostech.  Zájem o současné americké autory, kteří 
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vycházejí z recyklované moderny padesátých let, by také pro současné české a slovenské umělce 

mohl být impulsem k intenzivnějším průzkumům československého užitého umění, ilustrace a 

karikatury, které v Jazzu ze Slunečního města předvídal Tomáš Pospiszyl. 
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