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JOSEF HODEK, ãtyfibarevná litografie, 215:145, 1932, kterou autor pouÏil jako vlastní novoroãenku na rok 1933. 
(K ãlánku J. LANGHAMMERA: Îeny v Ïivotû JOSEFA HODKA.)
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PROLOG
Vyzván redaktorem Sborníku pro exlibris a drobnou

grafiku panem Ing. MILANEM HUMPLÍKEM sepsat staÈ
o KARLU ZEMANOVI ve mnû vzbudila otázku (a pochyb-
nosti) proã si vybral právû mne. Zná mû natolik, aby vû-
dûl, ãeho se ode mne mÛÏe nadát, pfiedpokládá, Ïe Mist-
ra a jeho dílo znám tak dobfie, abych o nûm podal vûro-
hodné svûdectví, a spoléhá se na to, Ïe jsem schopen
kloudného písemného projevu? DÛvody, které ho vedly
k nápadu vybrat si z jistû poãetné skupiny takového
úkolu schopn˘ch jedincÛ, zná jen on sám. Puzen pfiiro-
zenou muÏskou je‰itností jsem ov‰em ochotnû souhlasil
a sám sebe jsem omlouval tím, Ïe mám Karla rád, Ïe si
ho váÏím a obdivuji jeho umûní. Slíbil jsem a zaãal jsem
uvaÏovat, jak mám s tak závaÏn˘m úkolem naloÏit. 
Není to úkol lehk˘, zvlá‰tû pro amatéra, jehoÏ jsem do-
konal˘m prototypem. Vûzte v‰ak, Ïe b˘t amatérem v pÛ-
vodním smyslu toho slova je poÏehnáním. Podstatné
jméno amatér totiÏ pochází z pÛvabného latinského slo-
vesa amare, coÏ znamená milovati, a milovat je pfiece
krásné. Pozdûji zavedené pojetí amatéra jako naivisty ãi
diletanta je zavádûjící. Já jsem opravdu milovníkem
umûní KARLA ZEMANA. Abych své tvrzení doloÏil, a spo-
lu s ním vztah k nûmu samému, rozhodl jsem se poru-
‰it zabûhanou zvyklost, nepsat tak, jak se obvykle psává,
ale pouÏít Ïánr, kter˘ je spí‰e chvalofieãí, tedy laudací,
kteréÏto slovo pochází z dal‰ího krásného latinského slo-
vesa laudare, jeÏ znamená chválit ãi velebit. Následující
staÈ je tak v podstatû m˘m vyznáním KARLU ZEMANOVI

– umûlci i ãlovûku.
KdyÏ jsem se rozhodl, co budu psát, vznikla otázka,

jak to napsat. A pfiesto, Ïe jsem uÏ napsal tisíce stránek
rozmanit˘ch textÛ (nebo snad právû proto), trápil jsem
se dlouho nejistotou, jak do toho. Sedûl jsem u psacího
stolu nad prázdn˘mi stránkami bloku, uvaÏoval jsem
o KARLU ZEMANOVI a o jeho díle a v mysli jsem se za-
stavoval u okolností, které tvárnily jeho osud i jeho tvor-
bu. A jak jsem se tak ve svém pfiem˘‰lení zastavoval, na-
padlo mû napsat o tûch zastaveních. Bylo jich moc
a mnû nezb˘valo nic jiného neÏ vybrat jen nûkolik. 
Proã právû sedm? Aãkoliv nejsem ani za mák povûrãiv˘,
musím pfiipustit, Ïe ãíslo sedm je zajímav˘m ãíslem, kte-

M˘ch sedm zastavení
s Karlem Zemanem

ré se nápadnû ãasto promítá do kulturního dûdictví lid-
stva, a mnû se docela hodí i pfii úvahách o KARLU ZE-
MANOVI. Snad není od vûci alespoÀ nûkteré z nejatrak-
tivnûj‰ích sedmiãek pfiipomenout.

Pravdûpodobnû nejznámûj‰ích je sedm divÛ svûta. Do
roku 2007 to byly ty „staré“ známé. Proã nûkdo nûkdy vy-
bral právû tûchto sedm divÛ, nevím. VÏdyÈ podobn˘ch
unikátÛ bylo a je na svûtû daleko víc. Takovou otázku si
zfiejmû poloÏil i ‰v˘carsko-kanadsk˘ dobrodruh BERNARD

WEBER, kter˘ inicioval pfied nûkolika lety celosvûtovou an-
ketu, a podle poãtu hlasÛ zaslan˘ch lidmi ze v‰ech konãin
svûta bylo symbolicky 7. 7. 2007 vyhlá‰eno „nov˘ch“ sedm
divÛ svûta.

âíslo sedm mûlo mimofiádn˘ v˘znam ve v‰ech kultu-
rách – snad pro vztah k Mûsíci, jehoÏ ãtyfii fáze trvají vÏdy
sedm dní. Buddhismus má sedm rÛzn˘ch nebesk˘ch od-
dûlení. âíÀané uvádûli v souvislost sedm hvûzd souhvûzdí
Velkého medvûda se sedmi otvory v lidském tûle a v lid-
ském srdci. U BabyloÀanÛ vystupuje „sedm zl˘ch“ jako
oznaãení sedmi zl˘ch duchÛ, také sedm nebí; a tato sym-
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rody, z jakého vze‰el, krajnû nepfiíznivá. Kofieny jeho rodu
byly a jsou bytelné a jen tak nûco nemohlo vyvrátit z nich
vyrÛstající kmen a duchovnû ko‰atou korunu. Ani politic-
k˘ reÏim, kter˘ se v dobû první poloviny jeho Ïivota o ro-
dy zajímal z úplnû jiného úhlu pohledu neÏ klasická gene-
alogie. 

Karel Zeman se totiÏ narodil jeden rok, devût mûsícÛ
a osm dnÛ poté, kdy se moci v národu uchopila násilím
skupina lidí sdruÏená v politickou stranu, která se povaÏo-
vala za „rodnou“, aãkoliv s rody, na kter˘ch vyrÛstal ná‰ ná-
rod a stát, nemûla pranic spoleãného. Vydala se násiln˘m
puãem na cestu k „záfiiv˘m zítfikÛm“, lemovanou zmarem.
Nastoupila na ni 25. února 1948 a Karel Zeman se do ní
pfiipletl 7. prosince roku následujícího. Sledoval „vítûznou“
cestu „vítûzné“ strany proletariátu po historicky tragickém
„vítûzném únoru“ ãtyfiicet následujících let Ïivota. 

Ta strana byla ãilá, zavádûla novoty, které by byly v kaÏ-
dé svobodné zemi zloãinem. I ona se zab˘vala rody, ov‰em
ne prostfiednictvím vzdûlan˘ch genealogÛ, ale fiádûním pfií-
slu‰níkÛ novû zfiízené profese kádrovákÛ a Státní tajné bez-
peãnosti. O rody charakteru rodu ZemanÛ se jejich pfií-
slu‰níci Ïivû zajímali a v rámci jednoho ze základních ideo-
logick˘ch stranick˘ch principÛ – principu tfiídního boje –
za‰katulkovali rodinu Karla Zemana do nepfiátelské tfiídy
burÏoÛ. Není se ov‰em ãemu divit, pfieãteme-li si druhou
kapitolu pÛvabné kníÏky OLD¤ICHA KLOBASE Grafik
a medailér Karel Zeman. KarlÛv pfiítel ji nadepsal pfiiroze-
n˘m názvem KaÏdé dítû musí mít rodiãe. Ale v tom to prá-
vû vûzelo, protoÏe pro kádrováky nebyli rodiãe jako rodiãe
a rovn˘mi si nebyli ani prarodiãe. A rodiãe i prarodiãe,
a dokonce ani praprarodiãe Karla Zemana, se kádrovákÛm
líbit nemohli. 

Nerad pí‰i o tom, co uÏ napsal nûkdo pfiede mnou, ale
pfiedpokládám, Ïe zmínûnou Klobasovu kníÏku mnozí ne-
ãetli, a proto se musím u kofienÛ Karlova rodu zastavit
a alespoÀ struãnû je poodhalit. 

Otec Karla Zemana, JUDr. JAROSLAV ZEMAN, byl vel-
kostatkáfiem lesního hospodáfiství Jaromûfiice u Jevíãka.
Pfievzal jeho správu po smrti bratra KARLA. UÏ to bylo pro
kádrové referenty ‰Èavnat˘m soustem. Hospodáfiství koupil
jeho otec, KarlÛv dûdeãek, kter˘ byl fieditelem Cyrilometo-
dûjské záloÏny v Brnû. Za Ïenu si vzal MATYLDU BLAÎKO-
VOU, dceru majitele secesní hospody U BlaÏkÛ, jejichÏ ma-
jitelé samozfiejmû „vykofiisÈovali“ pracující lid na cestû na
Bystrc. 

Maminka HEDVIKA, rozená SCHWARZOVÁ, pocházela
z Prahy. Její otec, inÏen˘r ALFRÉD SCHWARZ, specialista na
betony, byl majitelem stavební firmy, ale tak jak byl vyni-
kajícím odborníkem, tak ‰patn˘m byl podnikatelem; za-
ãátkem 30. let musel firmu zru‰it a rodina se pfiestûhovala
do Brna. Tam se stal KarlÛv dûd pfiednostou projekãní kan-
celáfie Svazu moravsk˘ch mûst s titulem zemsk˘ rada. Jeho
otci, Karlovu pradûdeãkovi, patfiil zámeãek Lidkovice na
Sedlãansku, jehoÏ ãast˘mi náv‰tûvníky byli v˘znamní ãe‰tí
literáti – JAROSLAV VRCHLICK ,̄ JAN HERBEN, SVATOPLUK

bolika ovlivnila architekturu sedmistupÀov˘ch babylon-
sk˘ch chrámÛ. Starovûk znal sedm planet (se Sluncem
a Mûsícem). Sedmiãka byla zasvûcena fieckému bohu Apol-
lónovi a babylonské bohyni plodnosti I‰tar. Bylo sedm hes-
peridek a sedmero múz – sedm dcer boha Dia a bohynû pa-
mûti Mnemosyné. Sedmihlavá byla hydra, sedm bylo synÛ
Hélia, fieckého boha Slunce. Sedm synÛ a sedm dcer Nio-
bé, Ïeny thébského krále Amfióna, a sedmero svobodn˘ch
umûní, odli‰en˘ch od filosofie. Sedm bylo i ctností – ãtyfii
ctnosti základní (opatrnost, spravedlnost, stateãnost a mír-
nost) a tfii ctnosti boÏské (víra, nadûje a láska). Také Biblí
vládne sedmiãka. Stvofiení svûta za sedm dní, sedm let byl
stavûn ·alamounÛv chrám, „šest let budeš osévat svou zemi
a sklízet úrodu, sedmého ji necháš ležet ladem“. Je sedm
hlavních hfiíchÛ, posvátn˘ svícen má sedm ramen, je sedm
krav (a tedy let) tuãn˘ch a sedm hladov˘ch, sedmi chleby
nasytil JeÏí‰ hladov˘ zástup a sesbíralo se sedm ko‰Û drob-
tÛ a Otãená‰ má sedm proseb. Na‰li bychom tûch sedmi-
ãek je‰tû mnohem víc, také v pohádkách – sedm bratfií, 
sedm havranÛ nebo krkavcÛ, sedm trpaslíkÛ. Ale existuje
i prozaick˘ch sedm barev duhy a sedm tónÛ stupnice.

Sedmiãky a divy pokraãují historií aÏ k souãasnosti. Pfii-
pomenul jsem si, jak do jedné ze sv˘ch bájeãn˘ch knih ese-
jí, nazvané Myšlenky pozdě v noci (při poslechu Mahlerovy
Deváté symfonie) zafiadil LEWIS THOMAS, vynikající bio-
log, profesor a prezident Sloanova-Ketteringova centra pro
v˘zkum nádorÛ, nejliterárnûj‰í vûdec z tûch, ktefií se vûno-
vali ve 20. století lékafiské esejistice, esej Mých sedm divů
světa. Pfiená‰ejí nás do souãasnosti a autora jistû vzru‰ovaly
víc neÏ tûch sedm star˘ch, ponûkud zvet‰el˘ch divÛ svûta.

V následujícím textu jsem pfiifiadil ke v‰em pozoruhod-
n˘m sedmiãkám dal‰í sedmiãku, která patfií KARLU ZEMA-
NOVI a jeho grafické tvorbû. Snad se mi jejím prostfiednic-
tvím podafií rozpt˘lit pochybnosti nûkter˘ch ãtenáfiÛ o prá-
vu amatéra plést se do v˘tvarného umûní.

I. ZASTAVENÍ 
KOŘENY, Z NICHŽ VYROSTL 
KAREL ZEMAN
KaÏd˘ z nás je potomkem svého rodu. V dávn˘ch do-

bách se rodu fiíkávalo kmen. Kdysi pak kohosi napadlo pfii-
rovnávat lidské rody ke kmenÛm stromÛ. Tak vzalo poãá-
tek slovo rodokmen. Zájem o rodokmeny z rÛzn˘ch pfiíãin
narÛstal, aÏ dal vzniknout samostatné historické vûdû – ge-
nealogii. Podobenství lidského kmene a kmene stromu je
nasnadû. Jako se vûtví strom a vytváfií tu více, tu ménû bo-
hatou korunu, vûtví se lidské rody. Ne uÏ tak ãasto se zmi-
Àuje, Ïe kmen stromu a jeho koruna rostou z kofienÛ, kte-
ré jsou nûkdy pevné, jindy vachrlaté, a kdyÏ nestojí za nic,
kmen se vyvrátí a strom hyne. Stejné to je s rodem ãlovû-
ka. ¤íká se, Ïe koruna stromu je rovnomûrná sv˘m rozsa-
hem jeho kofienÛm. Zfiejmû to je pravda, platí to i pro lidi,
coÏ mohu doloÏit na rodu Karla Zemana. Právû jím se ko-
runa jeho rodu rozko‰atila mûrou neb˘valou, a to pfiesto, Ïe
doba, do které se narodil, v níÏ vyrÛstal a zrál, byla pro 
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MACHAR a mnoho dal‰ích. Maminka vystudovala v Brnû
na ãeském akademickém gymnáziu, po maturitû pracovala
v redakci Moravsk˘ch novin a po válce na ministerstvu 
kultury v Praze v oddûlení fiízeném sekãním ‰éfem VÍTùZ-
SLAVEM NEZVALEM, rozporuplnou osobností ãeské kultu-
ry. Jejím pfiím˘m nadfiízen˘m byl spisovatel JI¤Í MA¤Á-
NEK, kter˘ si mladou milovnici literatury oblíbil, povûfiil ji
funkcí lektorky pro Barrandov, kde se setkávala s ãetn˘mi
kulturními pracovníky své doby. KdyÏ se HEDA SCHWAR-
ZOVÁ seznámila pfii oslavû na rozlouãenou s Brnem s pa-
nem JUDr. JAROSLAVEM ZEMANEM a známost vyvrcholila
svatbou, zafiídil MA¤ÁNEK, aby to byla svatba mimofiádná,
uskuteãnila se v praÏské Loretû a provázel ji teskliv˘ zvuk je-
jí povûstné zvonkohry. JI¤Í MA¤ÁNEK byl snoubencÛm
svatebním svûdkem.

ManÏelé Zemanovi se usadili v jaromûfiické lesovnû. Îi-
vot v ní pfiiná‰el nové úkoly i radosti, z nichÏ nejv˘znam-
nûj‰í bylo narození dcery MAJKY. Pak ov‰em pfievzali otûÏe
ÏivotÛ mnoha rodÛ a taky rodiny Zemanovy protagonisté
„vítûzného února“, rodina musela Jaromûfiice opustit, pfie-
stûhovala se do Brna, ve kterém se jí po nepfiíjemn˘ch pe-
ripetiích podafiilo posléze najmout domek v âern˘ch Po-
lích. Z otce velkostatkáfie se stal nev˘znamn˘ úfiedník,
z maminky knihovnice, rodina procházela existenãními
potíÏemi, ale to uÏ jsem u tûch kofienÛ, které zÛstaly i po
pfiesazení do Brna zdravé a pevné a z nichÏ mohl uÏ v Brnû
druhorozen˘ KAREL ãerpat a ãerpal – byÈ od zaãátku „po
svém“ – v‰echno, co ho zformovalo do souãasné podoby. 

I pfii ve‰ker˘ch starostech, kter˘mi Karlovi rodiãe pro-
cházeli, vytváfieli dûtem kultivované prostfiedí naplnûné
principy obecné mravnosti, zájmy o historii a umûní. 
Podíleli se na nich i styky se vzácn˘mi rodinn˘mi pfiáteli,
napfi. s vydavatelem edice Atlantis JANEM POJEREM a své-
bytn˘m starofií‰sk˘m JOSEFEM FLORIANEM, editorem
Dobrého díla a ãasopisu Nova et vetera. Osvícení rodiãe
dokázali provést své dûti marasmem doby, zpestfiované ob-
ãasn˘mi náv‰tûvami bytu pfiíslu‰níky Státní tajné bezpeã-
nosti, pfii jedné z nich zabavili rodinû nábytek i s Karlovou
post˘lkou. Rodina odolala. Karel z jejích ko-
fienÛ vyrÛstal do poloh hodn˘ch m˘ch dal‰ích
zastavení. 

II. ZASTAVENÍ 
ŽIVOTABĚH KARLA ZEMANA
Nedá se nic dûlat, aÈ se nám to líbí ãi nelí-

bí, ãas bûÏí. Dokonce i ten, kter˘ se nám zdá,
Ïe se neúnosnû vleãe. Lidsk˘ osud je kapkou
v mofii vûãnosti ãasu, kaÏd˘ z nás je jen chvil-
kov˘m poutníkem v pfiidûlené chvíli, a proto
platí a platit bude sentence Ovidia v jeho sbír-
ce Umûní milovat:

„Nec quae praeteriit, iterum 
revocabitur unda,

nec quae praeteriit, hora redire potest.“

(Nemůžeš přivolat zpět tu vodu, co uplynula,
nemůžeš prchlý čas, nemůžeš přivolat zpět.)

Proto jsem nadepsal zastavení, ve kterém si promítám 
Ïivotní bûh KARLA ZEMANA Ïivotabûhem. Zahájil ho 
dokonale pfiipraven˘ s vûdomím, Ïe pfiíleÏitost, která 
nalezne ãlovûka nepfiipraveného, ho uãiní smû‰n˘m, Ïe 
„na velkých hodinách času“ – a to není my‰lenka moje, ale
Cervantesova – „stojí jediné slovo: NYNÍ. Po ulici 
POTOM dojde se k domu NIKDY.“

Start Karlova Ïivotabûhu se odehrál v Brnû 7. prosince ro-
ku 1949. Jeho porod byl spontánní, fyziologick˘, v poloze
podélné záhlavím. Byl dono‰en˘m, psychicky i somaticky
dobfie vyvinut˘m novorozencem, od poãátku zdatn˘m, Ïi-
votaschopn˘m, pfiisál se ãile k matãinu prsu a záhy se u nû-
ho objevil úchopov˘ reflex, pro budoucího rytce tak dÛleÏi-
t˘. V pfiíslu‰né dobû zaãal Ïvatlat, obracet se na bfií‰ko, pást
beránky, lézt, vstávat a posléze chodit, ãímÏ vkroãil do ono-
ho bûhu. Pfied‰kolní vûk trávil v péãi maminky, s jejím vstu-
pem do práce se o nûho musela postarat star‰í sestra, coÏ ne-
bylo vÏdy snadné. Zaãala se projevovat Karlova svébytnost,
vût‰inou hned ráno, kdy ho nemohla dostat z postele. A pak
ve ‰kole samé. Existovala pro nûho dennû jen do posledního
zazvonûní, pak ji ze svého repertoáru vypustil. Doma se ne-
uãil, úkoly psal v˘hradnû jen o pfiestávkách, se‰ity z jednotli-
v˘ch pfiedmûtÛ zredukoval na jeden jedin˘ a poznámky, kte-
ré mûla podepisovat maminka, podepisoval ve snaze pro klid
v rodinû, a pfii svém v˘tvarném nadání, místo ní. KdyÏ to zji-
stila, vydûsilo ji nejvíce, Ïe „sv˘mi podpisy“ stvrzovala ãetné
gramatické chyby svého nadaného syna. Chlapsky vycházel
Karel s panem uãitelem StaÀkem, kter˘ ho uãil poãítat. Pfii
stfietu se pan uãitel zeptal: „Jsme kamarádi?“ A protoÏe Karel
chtûl s panem uãitelem kamarádem b˘t, dostal facku. Kdy-
by b˘val nechtûl, byla by z toho pro pány rodiãe zarmucují-
cí poznámka a to Karel nepfiipustil. Rád mûl paní uãitelku
v˘tvarné v˘chovy Fojtovou, ãemuÏ se ov‰em není co divit,
protoÏe uÏ od ‰esté tfiídy rozvíjel svÛj nepochybn˘ v˘tvarn˘
talent v oddûlení v˘tvarné v˘chovy Lidové ‰koly umûní pod
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tû, lokality Santon, ÎuráÀ a Mohylu míru a narÛstala
v nûm touha b˘t archeologem. Bohatou fantazii kypfiil pro-
lézáním pÛd, v nichÏ bylo moÏné nalézt vzácné poklady, ale
také hrÛzou ze sklepÛ, které ho stra‰ily pfiedstavami hrÛzo-
stra‰n˘ch bytostí a zvukÛ.

Dozrávající patnáctilet˘ ‰kolák kreslil, ãetl, zab˘val se vû-
ku pfiimûfienû historií a archeologií a svádûl boj, ãemu se má
v pfií‰tích letech vûnovat. Rozhodl o tom osvícen˘ pan otec.
„Vzhledem k dosavadním ‰kolním úspûchÛm (ov‰em nej-
hor‰í Karlovou známkou na vysvûdãení byla sem tam nûja-
ká trojka) má‰ jedinou volbu – ·kolu umûleck˘ch fieme-
sel.“ ¤íkalo se jí v‰eobecnû ·ufika. Tak se také stalo a Karel
popobûhl o kus dál.

Na ·ufiku vzpomíná rád. V letech 1965–1970 ho vzdû-
lávali vynikající pedagogové – malífi MILAN ZEZULA, od-
borník na kniÏní vazby JIND¤ICH SVOBODA, zejména v‰ak
ve tfiídû grafiky DALIBOR CHATRN¯. A protoÏe i ostatní
uãitelé byli dobfií a Karel se na ‰kole cítil dobfie, prodlouÏil
si na ní spolu se dvûma nejschopnûj‰ími spoluÏáky studium
o dal‰í rok. (Traduje se, Ïe celá ta léta kreslil stále konû, kte-
ré miloval.)

V˘sledky, kter˘ch Karel Zeman dosáhl na ·ufice, byly
zfietelnou pfiedzvûstí jeho dal‰ího bûhu. Zamûnil Brno za
Prahu a ·ufiku za V‰upku – Vysokou ‰kolu umûlecko-prÛ-
myslovou. Nastoupil do ateliéru kniÏní grafiky a ilustrace.
Vedl ho profesor KAREL SVOLINSK¯, kter˘ v‰ak musel pro
nesouhlas se sovûtskou okupací na‰í zemû ‰kolu opustit.
Tak se stal Karel jedním z ÏákÛ proslulé „‰koly profesora
ZDE≈KA SKLENÁ¤E“, kterou je moÏné kvalitou pfiirovnat
ke slavné ‰kole nûkdej‰ích „MafiákovcÛ“. ·tûstí na pedago-
gy, ktefií se od zaãátku Karlovy v˘tvarné dráhy o jeho vzdû-
lání starali, rozmnoÏil SklenáfiÛv asistent JI¤Í ANDERLE,
kter˘ ov‰em z politick˘ch dÛvodÛ a z vlastní vÛle ode‰el.
Studoval v dobû, kdy na Vysoké ‰kole umûlecko-prÛmyslo-
vé dozníval duch „staré gardy“. Ve ‰kole bylo dobfie, v ate-
liéru pfiátelská atmosféra, studenti byli uctiví a peãliv˘ pan

vedením malífie – romantika a dobrého ãlovûka PETRA SKÁ-
CELA, bratra znamenitého básníka JANA SKÁCELA, kter˘ se
pozdûji stal, samozfiejmû i mimofiádn˘m dílem, jednou ze
dvou velk˘ch Karlov˘ch literárních lásek.

Ve‰keré prázdniny brnûnského dûtství trávíval Karel se
svojí sestrou v jaromûfiické lesovnû, která byla ve vlastnictví
str˘ce JOSEFA a tím unikla znárodnûní. Zemanovi v ní mû-
li k dispozici dva pokoje. Maminka s nimi mohla b˘t je-
den, dva t˘dny, otec do Jaromûfiic jezdil nerad, vzpomínky
na krásné staré ãasy ho rozteskÀovaly. A tak se po vût‰í ãást
prázdnin starala o dûti teta PEDUZZOVÁ, pfiítelkynû zemfie-
lé babiãky SCHWARZOVÉ. Dodnes rád vzpomíná na spani-
lé procházky s ní, nejradûji starou lipovou alejí do hájenky
k TunÛm, pfii níÏ míjeli skvostnou Santiniho barokní 
Kalvárii, která uÏ malého v˘tvarníka mámila. Ov‰em prá-
vû tak rád se vrací k tamním kamarádÛm – LUDVÍKU FOJT-
KOVI, jehoÏ rodiãe je‰tû stále soukromû hospodafiili a Kar-
lovi dovolovali, aby vodil zápfieÏ pfii orání, jezdil na pole pro
zelené krmení, pomáhal pfii sklizni obilí a jeho v˘mlatu
a hlavnû plavil konû. A také na VLASTÍKA a PEPÍKA CRHO-
VY ze ml˘na, na kouzlo ml˘na s náhonem, ml˘nsk˘m ko-
lem a strouhami, ve kter˘ch chytali pstruhy. Poslední
prázdniny v Jaromûfiicích strávil ve ãtrnácti letech. A tak jak
rád si jejich ãas vybavuje, tak si s hrÛzou pfiipomíná jediné
prázdniny proÏité v tábofie zemûdûlské a lesnické mládeÏe.
Tak jak Karla znám, dovedu si dobfie pfiedstavit, jaké utr-
pení to pro nûho muselo b˘t.

KarlÛv dûtsk˘ Ïivotabûh ovlivÀovalo v‰ak je‰tû nûkolik
v˘znamn˘ch okolností. Otcovo sbûratelství mincí, zamûfie-
né zejména na antiku. Probouzelo uÏ v malém chlapci
pfiedstavy dávn˘ch kultur a zájem o historii. Ten podporo-
vala i maminka knihovnice, která nosila domÛ historické
romány. Karel se stal jejich vá‰niv˘m ãtenáfiem. Popiso-
vané události násobila jeho bohatá fantazie. A kdyÏ chlap-
ce nûkdy vodila s sebou na náv‰tûvy okolních knihoven,
poznával s nad‰ením uÏ ve ‰kolním vûku slavkovské boji‰-
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letí. Pominout nemohu narození syna JAKUBA v roce 1975
a dcery MARU·KY v roce 1981. Zmínit je tfieba mnoho
zhotoven˘ch a vysoce oceÀovan˘ch medailí, zahájená spo-
lupráce s vydavatelstvím Lyra Pragensis, poãínající cyklem
mûdirytin popularizujících spis historika a politika PAVLA

STRÁNSKÉHO O státû ãeském (pro Lyru udûlal v‰ak uÏ
pfiedtím nûkolik drobn˘ch grafik), první samostatná v˘sta-
va v malé galerii âeskoslovenského spisovatele v roce 1979
a zejména dokonale vyuÏitá pÛlroãní stáÏ v mohuãském
Gutenbergovû muzeu, kterou mu zprostfiedkoval jeho fiedi-
tel profesor Dr. HANS HALBEY v roce 1984–85, odkud vy-
jel do mnoha mûst, nejen nûmeck˘ch (Benelux, Francie),
aby se seznámil s poklady západoevropské kultury. A k to-
mu soutûÏe, v˘stavy a ocenûní u nás i v mnoha zemích v za-
hraniãí. Rozepisovat se o nesãetn˘ch okolnostech Ïivotabû-
hu KARLA ZEMANA v dal‰ích letech, zejména pak po listo-
padov˘ch událostech roku 1989, se vymyká rozsahu mého
textu. AlespoÀ o nûkter˘ch se zmíním v zastaveních násle-
dujících.

III. ZASTAVENÍ 
ČLOVĚČENSTVÍ KARLA ZEMANA
ROMAIN ROLLAND soudil, Ïe „myšlenková inteligence

není ničím bez inteligence srdce“. Podle mne soudil dobfie,
protoÏe v mém pohledu znamená inteligence srdce lid-
skost. A pro mne je je‰tû naléhavûj‰ím vyjádfiením v˘zna-
mu lidskosti slovo ãlovûãenství. âlovûãenství je (ãi mûlo by
b˘t a bohuÏel ãasto není) v mém nazírání souborem pfiíz-
niv˘ch vlastností, rozhodnutí a skutkÛ. Teprve jejich napl-
nûním se ãlovûk stává ãlovûkem. âlovûk je celistvou bytos-
tí sestávající z tûla a du‰e, ãi chcete-li z hmoty a ducha. Pod-
statou ducha je ãlovûãenství. Jen ono ãiní ãlovûka ãlovûkem
velk˘m. Velk˘ ãlovûk neznamená mohutnou, vysokou by-
tost (i kdyÏ Karel Zeman mûfií 197 cm), ale bytost velkého
ducha a ryzího charakteru. Karel Zeman naplÀuje shodou
okolností obû pfiedstavy. Já upfiednostÀuji tu druhou a jí
jsem vûnoval tfietí zastavení.

V Karlu Zemanovi se snoubí vlastnosti, které mû oprav-
Àují oznaãit ho za aristokrata ducha. Jaké vlastnosti to jsou?
Je jich mnoho a nejsou mezi nimi mezery ani místa, která
by vzbuzovala pochybnosti. Je muÏem ‰iroce vzdûlan˘m,
seãtûl˘m, znal˘m historie, uctívajícím tradice, úctyhodné
pfiedky a mravní hodnoty, které pfietrvávají nezmûnûny sta-
letími a naplÀují pojem a v˘znam ãlovûãenství. Má pevné,
nepfiekroãitelné zásady vybudované na pfiesvûdãení, Ïe ãlo-
vûk, kter˘ chce hodnoty tvofiit, musí poznat a utváfiet nej-
dfiíve sám sebe. A ono poznat sám sebe je ze v‰eho nejtûÏ-
‰í. Karlovi se podafiilo utvofiit se tak, Ïe s noblesou, nadhle-
dem a pochopením sleduje a hodnotí svût a dobu. Nûkdy
s radostí, nûkdy se smutkem a jindy s ironií. Je povznesen˘
nad malichernosti a pfiijímá rozliãné situace tak, jak mu je
Ïivot pfiiná‰í – s rozvahou a klidem. âe‰tina má pro tuto
vlastnost pfiíhodné slovo roz‰afnost. Je vÏdycky klidn˘, mír-
n˘, laskav˘ a usmûvav˘. Nevím, jestli ho nûkdy nûkdo vi-
dûl zlobit se, rozãilovat se, kfiiãet ãi dokonce nadávat nebo

profesor, kter˘ byl Moravan (coÏ konvenovalo Karlovi)
a koufiil doutníky (coÏ je sympatické mnû), k nim mûl hez-
k˘ vztah. Myslet a pracovat podle vlastní vÛle se v ateliéru
udrÏelo i v dobû tzv. normalizace.

KAREL ZEMAN pfieb˘val v dobû studií v Al‰ovû koleji.
Îivot studentsk˘, Ïivot vesel˘, Karel nikdy nic nezkazil.
Jezdíval pravidelnû za rodiãi do Brna, ale co naplat, z Br-
Àáka se pozvolna stával PraÏákem. (Nejsem si jist˘, zda se
nemá fiíkat a psát BrÀan a PraÏan – uÏ dávno mû jeden Mo-
ravan upozornil, Ïe slovo Moravák je pro Moravana uráÏ-
kou.) V roce 1976 odevzdal a obhájil Karel diplomní prá-
ci – Mûdirytiny k lidov˘m kronikám o bitvû u Slavkova.

Pozornosti hodné jsou v Karlovû studijním ãase prázd-
ninové epizody. Tak jako mnohé jiné aktivity i ty trávil po
svém. Jednou byl kopáãem pfii archeologickém v˘zkumu
stfiedovûké vsi v Mstûnicích u Tfiebíãe pofiádaném Morav-
sk˘m muzeem, jindy pátral po hrobu JANA BLAHOSLAVA

v Ivanãicích, kde sídlíval bratrsk˘ sbor, a nacházel pfii tom
stfiepy a renesanãní kachle, o dal‰ích prázdninách pracoval
v tiskárnû Jednoty bratrské v Kralicích, v níÏ nejen otáãel
pomocí vratidla ‰roubem lisu, ale balamutil turisty, které
provádûl tvrzí a kostelem sv. Martina. Prázdniny roku 1968
doslova „prodfiel“ na pile v dolnorakouském Hollabrunu
a ty po maturitû, pfied mimofiádnû pfiidan˘m roãníkem, ve
·t˘rsku v restaurátorské dílnû firmy Grabner v Kindbergu,
která se zab˘vala opravami kostelÛ. Tam se nauãil pfii ná-
roãné práci trpûlivosti, preciznosti a sebekázni, které se mu
v jeho budoucí v˘tvarné ãinnosti tak hodily. Zku‰enosti
k nezaplacení pak získal o jednûch vysoko‰kolsk˘ch prázd-
ninách v mûditiskafiské dílnû Fondu v˘tvarn˘ch umûlcÛ
u bratrÛ PAVLA a MILANA D¤ÍMALÒ, pravnukÛ fenome-
nálního tiskafie MIRO PEGRASSIHO, kter˘ by se b˘val ne-
musel za jejich dokonalou práci stydût. Veãery po denní
dfiinû trávili v nedalekém baru Diana pfii koktejlu Krvavá
Mary. O tom, Ïe v˘tvarniãení Karlovi ‰lo uÏ v dobû studií,
svûdãí úãast na ‰esti v˘stavách v letech 1970–1976.

Skonãit studia na vysoké umûlecké ‰kole pfiiná‰í absol-
ventovi nesnadné dilema, tj. nutnost volby mezi dvûma do
znaãné míry se vyluãujícími moÏnostmi. Omezení vlastní
umûlecké práce lépe ãi hÛfie vyhovujícím zamûstnáním ne-
bo riziko Ïivofiení rozhodnutím stát se pfiíslu‰níkem tzv.
svobodného povolání. Karlova vrozená svébytnost uãinila
dilema snadn˘m. Nûkde se fixnû uvázat a b˘t omezován
uzdou pro nûho nebylo pfiijatelné. Nesnadnûj‰í bylo se v té
osobní svobodû uÏivit. Ale nebyl by to Karel, aby nevyfie‰il
i tuto nesnadnou okolnost. V nûkolika poãáteãních, exi-
stenãnû nároãn˘ch letech, v nichÏ realizoval díla v‰elijaké-
ho druhu (keramick˘ reliéf, rozmûrnou dfievofiezbu, ilus-
trace, restaurování obrazÛ), se zaãal orientovat dvûma smû-
ry, které se staly posléze ve‰kerou náplní jeho v˘tvarného
Ïivota – tvorbou grafickou a medailérskou. Pût let po ukon-
ãení studia – bylo mu tfiicet let – uÏ patfiil mezi „zavedené“
a hledané v˘tvarníky.

Bylo by toho je‰tû mnoho, co by stálo za zmínku ze Ïi-
votabûhu KARLA ZEMANA v 70. a 80. letech minulého sto-
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KAREL ZEMAN (ãtvrt˘ zleva) jako granátník 1. moravského pû‰ího pluku „Kaiser Franz“ v rekonstrukci bitvy u Slavkova. Pohlednice

IV. ZASTAVENÍ 
LÁSKY KARLA ZEMANA

Jedinec rozmûru KARLA ZEMANA (mám na mysli roz-
mûr duchovní, nikoliv tûlesn˘) nadan˘ nezkrotnou zvída-
vostí a obdafien˘ kromobyãejnou pfiedstavivostí, fantazií
a snivostí, poÏehnáním vnímat krásu a nacházet laskavé
vztahy k lidem a ke v‰emu pÛvabnému, co ho uchvacuje,
se snadno zamilovává. Lásek pfiib˘vá a on je navléká jednu
ke druhé na nit Ïivota právû tak, jako se navlékají perly na
vlákno náhrdelníku.

Doãetl jsem se, Ïe KarlÛv otec mûl ve vztazích ke kráse
na tfiech prvních místech Ïeny, konû a psy. Karel z tûch tfií
zdûdil vztah k Ïenám a ke koním. Místo psÛ navléká na
svoji nit Ïivota mnoho jin˘ch, které jsou pro nûho stálou
inspirací. Zmínit mohu jen nûkolik nejpÛsobivûj‰ích. Jeho
kmenovou láskou je historie. Pfiijal za své pfiesvûdãení
MARCA TULLIA CICERA, Ïe „historie je svědectvím času,
světlem pravdy, životem paměti, učitelkou života a zvěsto-
vatelkou dávných dob“. Znám jen málo nehistorikÛ, ktefií
toho o dûjinách znají tolik jako on, zvlá‰tû období od kon-
ce 16. století po napoleonské války. Má zvlá‰tní obdiv
k historii bitev, zná genealogii ‰lechtick˘ch rodÛ, církev-
ních fiádÛ a samozfiejmû se dokonale vyzná v historii v˘-
tvarného umûní. Je dlouhá léta vojákem 1. moravského
pluku „Kaiser Franz“ a v bílé uniformû rakouského granát-
níka s v˘loÏkami v pompadourské ãerveni s mu‰ketou na
rameni, bajonetem, ‰avlí a patronta‰kou nav‰tûvuje místa
napoleonsk˘ch bitev po celé Evropû a povaÏuje za velkou
ãest, Ïe mohl poloÏit vûnec a stát ãestnou stráÏ u hrobu vel-
kého císafie. UÏ od dûtství je oãarován slavkovsk˘m boji‰-
tûm, na nûÏ se stále vrací a na kterém je je‰tû pofiád moÏné
najít drobné pfiedmûty pfiipomínající bitvu u Slavkova.

S láskou k historii jsou úzce svázány dvû jeho dal‰í lásky
– archeologie a numismatika. Není se ãemu divit, vÏdyÈ

bouchat do stolu. Patfií mezi nemnoho tûch, ktefií dovedou
naslouchat a opravdu sly‰í a nejen koukají, ale vidí a ktefií
jsou ochotni pfiispût v‰em a v‰emu, ktefií a co jsou toho
hodni. Karel Zeman je navíc moudr˘. Má právo b˘t oním
„homo sapiens sapiens“, kter˘mi mnozí nejsou. Ono je to
stále vzácnûj‰í b˘t moudr˘, protoÏe souãasn˘ svût je sice za-
hlcován pfiemírou vûdûní, ale chátrá povrchností a nedo-
statkem moudrosti. Setkání s ním mû vÏdy znovu pfiesvûd-
ãuje, Ïe pfies v‰echny zápory, kter˘ch jsme denními svûdky,
„dobří lidé ještě žijí“. A co víc – aã by b˘t nemusel, je kro-
mobyãejnû skromn˘.

Vlastností, které naplÀují ãlovûãenství, jeho rozum a cit
a moudrost, bych mohl vyjmenovat je‰tû daleko více. Mys-
lím v‰ak, Ïe uÏ ty zmínûné mÛj názor na Karla Zemana do-
kládají dostateãnû. Jeho ãlovûãenství má v‰ak je‰tû nûkolik
faset, které jej nám ostatním zlid‰Èují. Je nadobyãejnû zdat-
n˘m jedlíkem. Vymlouvá se, Ïe tuto schopnost zdûdil po
otci (a zdokonalil ji). Îe se mÛÏe v rámci odvrácené tváfie
ãlovûãenství zvrtnout, dokládá povûstná historka z dob stu-
dií ve speciálce profesora Sklenáfie, kdyÏ jeho tfiída prakti-
kovala v terénu. Úãastnil se soutûÏe v konzumaci ‰vestko-
v˘ch knedlíkÛ. V domnûní, Ïe jsou to ty moravské, v pod-
statû ‰vestky obalené jen tenounkou vrstvou tûsta, nechal si
jich nandat padesát. Ony to ov‰em byly ãeské ‰vestkové
knedlíky tûstem podstatnû bohat‰í. Nevzdal to, dokonce si
furiantsky dal pfiidat dva navíc, vyhrál, ale... Také je nad-
míru laãn˘ spánku, kter˘ povaÏuje za „lep‰í ãást Ïivota“.
Mívá bujné sny a nezfiídka po probuzení neví, co je sen a co
je skuteãnost. MÛÏe to b˘t riskantní, ale právû tato okol-
nost je mu nûkdy inspirací – sen se zmûní v dal‰í grafick˘
list. Sám o sobû fiíká, Ïe je nepofiádn˘. To nemohu posou-
dit, uklízet mu nechodím. Ale chodí ãist˘, oholen˘ a upra-
ven˘. ToÏ posuìte sami. Není to pfiíkladem ãlovûãenství
par excellence?
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„archeologové vyhrabávají dějiny lidstva, které politikové
zahrabali“ (GABRIEL LAUB), jejichÏ jedním dokladem jsou
i peníze v souãasnosti neplatné, které numismatikové s nad-
‰ením vymûÀují za peníze právû platné. A jak by v˘tvarník
Karel Zeman nemohl milovat také architekturu, která je
umûním prostoru – i toho minulého. Pfiedstavivost si v je-
jí spoleãnosti pfiijde na své.

Dosud zmínûné lásky by nebylo moÏné si pfiedstavit bez
dal‰ích dvou. První z nich je ãetba, která Karlovi uÏ od dût-
ství otevírá dvefie do kouzelného svûta, druhou cestování,
které den co den pfiiná‰í nûco nového a zajímavého. Karel
cestuje pfieváÏnû za stanoven˘m, ãasto vytouÏen˘m cílem.
KdyÏ jsem zmínil ãetbu, musím pfiipomenout Karlovu lás-
ku k poezii, kterou zjevil dokonale sv˘mi grafikami ilustru-
jícími dílo milovan˘ch básníkÛ JAROSLAVA SEIFERTA A JA-
NA SKÁCELA (s kter˘m vypil spoleãnû mnohou ãí‰i vína).

Dostávám se k dal‰í velké Karlovû lásce – rudolfínské
dobû a k císafii RUDOLFU II. samému, jehoÏ záliby Karel ve
velké mífie sdílí. A to uÏ jsem u lásky asi ze v‰ech nejvût‰í –
lásce k umûní pozdní renesance, man˘rismu a raného ba-
roka. Karel miluje díla prvního neanonymního mistra mû-
dirytu MARTINA SCHONGAUERA, vrcholné grafiky ALB-
RECHTA DÜRERA, mûdirytcÛ kolem malífiské ‰koly Ru-
bensovy (BOETIUS BOLSWERT, PAUL PONTIUS),
antverpského rytce ve sluÏbách Rudolfa II. EGIDIA SADE-
LERA a v‰ech dal‰ích mistrÛ holandsk˘ch a vlámsk˘ch,
francouzsk˘ch a nûmeck˘ch. Pokud se nem˘lím, je ov‰em
mezi tûmi v‰emi jeho favoritem HENDRICK GOLTZIUS, ro-
dák z Mühlbrachtu v Dolním Por˘ní (1558), kterého osud
zavál do Haarlemu. Jeho díla jsou dokonal˘mi majstr‰tyky
man˘ristické elegance v uvolnûné formû. VÛbec se Karlovû
fascinaci jeho dílem nedivím (a py‰ním se, Ïe vlastním ry-
tiny jeho Ïáka CHRISTOPHERA z v˘znamné rytecké rodiny
SICHEMÒ).

Z dosud sdûleného jaksi samozfiejmû vypl˘vá poslední
z lásek, kterou hodlám zmínit. Láska sbûratelská. Goethe
soudil, Ïe „sběratelé jsou šťastní lidé“. To proto, Ïe sbûratel-
ství povzná‰í ducha, je vzne‰enou cestou do jin˘ch svûtÛ.
Myslím si, Ïe i skrze tuto lásku patfií Karel ke ‰Èastn˘m li-
dem. Samozfiejmû uÏ to není to, co to b˘valo, doba se mû-
ní. ADALBERT svobodn˘ pán Lanna vlastnil 10.041 listÛ
staré grafiky, JI¤Í KARÁSEK ze Lvovic 17.000 a FRANTI·EK

HRABù ·TERNBERK dokonce 72.000. Ono je ale moÏné b˘t
‰Èastn˘ i s men‰ím poãtem krásn˘ch rytin.

O v‰ech dal‰ích láskách KARLA ZEMANA vypovídá jeho
v˘tvarné dílo. Je k tomu zapotfiebí se v klidu na nû zahle-
dût, soustfiedit se, hledat a nacházet poselství, která v nûm
sdûluje. A také snít.

V. ZASTAVENÍ 
O ČEM VYPRÁVÍ GRAFIKA 
KARLA ZEMANA
Mohl bych lakonicky napsat, Ïe o mnohém a o kaÏdém

trochu jinak. Bylo by to laciné, a i kdyÏ to není snadné, 
stojí zato si mnohost jeho v˘povûdi uvûdomit a snaÏit se

nalézt její podstatu. Po mém soudu je jím jeho odpovûd-
nost k sobû samému, skuteãnost, Ïe v podstatû vypovídá
o sobû a Ïe silou obou tûchto principÛ oslovuje nás ostatní.
Jak se to mohlo udát?

KdyÏ se po ukonãení studia rozhodl KAREL ZEMAN pro
svobodnou tvorbu, byl si vûdom toho, Ïe svobodnû bude
tvofiit jen zãásti a Ïe v˘znamnou ãást své práce bude muset
vûnovat zakázkám. Pfiijímá je rád, protoÏe mu zprostfiedko-
vávají spojení se svûtem. Nepfiijímá ov‰em ty, které mu jsou
proti mysli. NesmûÀuje zásady za zisk. Není to vÏdycky
snadné. Mezi tûmi, které mu po chuti jsou, se nûkdy obje-
ví zakázky jen obtíÏnû zvládnutelné ve vyÏádaném ãase. Po-
kud jsou mu dráÏdivou inspirací, zvládne ale i je. Je totiÏ
piln˘, pracuje peãlivû a kaÏd˘ den. Ov‰em nejsvobodnûji se
cítí ve volné grafice, kterou vyjadfiuje vlastní invence, jeÏ
pramení v jeho bohaté, nespoutané fantazii.

ByÈ KAREL ZEMAN vyzkou‰el více grafick˘ch technik –
litografii, linoryt, mezzotintu a její kombinace s rytinou,
hlubotisk, lept, dfievoryt a dfievofiez, stala se jeho nejvlast-
nûj‰í a nejoblíbenûj‰í technikou mûdirytina, nejstar‰í hlubo-
tisková grafická technika, která se zaãala rozvíjet uÏ v polo-
vinû 15. století v Itálii a nezávisle na ní i v Nûmecku a do-
sáhla vrcholu v obdobích renesance a man˘rismu. Od 
17. století o ni zaãali umûlci pro její nároãnost ztrácet zájem.
Lept pro nû byl s podobn˘mi v˘sledky technikou snaz‰í.
Renesanãní umûlce nadchla mûdirytina moÏností vyjádfiit
nepatrné nuance reálného svûta vãetnû sloÏit˘ch psychic-
k˘ch stavÛ s vlastní fantazií. VyÏaduje od rytce dokonalé
ovládání kresby, zruãnost ve vedení rydla, soustfiedûnost,
dÛslednost a trpûlivost. Karel dodává, Ïe také mûdûn˘ za-
dek. Je nepochybnû jednou z nejtûÏ‰ích grafick˘ch disciplín.

Snad proto, Ïe Karla ovládá pokora a obdiv k pfied-
chÛdcÛm, Ïe je zasvûcen do sloÏitosti minul˘ch dûjÛ, do
principÛ a nároãnosti starého umûleckého fiemesla a Ïe po-
chopil historické, literární a filozofické jinotaje a symboly,
si zvolil právû ji. Podezfiívám ho ov‰em i z toho, Ïe si mûdi-
ryt vybral i z jiného dÛvodu. R˘tko, které je ze Ïeleza, resp.
kvalitní, dobfie kalené oceli, je symbolem muÏe a mûì je
elementem Ïensk˘m. Jejich posvátné, prazákladní prolnutí
se skryt˘mi erotick˘mi vazbami Karla inspiruje. Tak se sta-
ly malé mûdûné destiãky tlou‰Èky 1–3 mm, stejnû silné, do-
konale vyhlazené, s hranami a rohy opracovan˘mi do ‰ik-
m˘ch faset, poloÏené na koÏeném pol‰táfiku naplnûném
pískem, které se dají dobfie otáãet, a r˘tka 12 cm dlouhá
a silná asi 0,5 cm s rÛzn˘m prÛfiezem, upevnûná v dfievû-
ném drÏátku hfiíbkovitého tvaru, polovinou jeho v˘tvarné-
ho osudu. Druhou polovinou jsou medaile. A tak se stává,
Ïe kdyÏ dûlá grafiku, má chuÈ dûlat medaili a naopak. To
ov‰em shledávám pozitivním, protoÏe to Karla v jeho dÛ-
slednosti pohání první dokonãit a druhé zaãít. 

Ke sv˘m nástrojÛm má Karel vfiel˘ vztah. Vlastní nûkte-
ré po sv˘ch pfiedchÛdcích a jeho nejoblíbenûj‰ím r˘tkem je
to, se kter˘m pracovával vynikající rytec a bájeãn˘ ãlovûk
VOJTùCH CINYBULK. Jak˘ v˘znam jim pfiisuzuje, dokázal
uÏ v dobách studentsk˘ch, kdy si po skonãení práce u ra-
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kouské firmy Graubner udûlal v˘let do Insbrucku, v jehoÏ
blízkosti objevil obchod s r˘tky, a protoÏe se mu velice za-
mlouvala, koupil si jich do zásoby více neÏ sto. Karel není
tro‰kafi. MoÏná si jich tenkrát pfiivezl tolik, protoÏe tu‰il, Ïe
se v technice mûdirytu stane solitérem a mûl potfiebu mít
dokonalého náfiadí dostatek.

Grafická tvorba KARLA ZEMANA je osobitá uÏ od poãát-
ku jeho studií. Má vlastní styl, rozpoznateln˘ od práce
v‰ech ostatních grafikÛ na první pohled. Jde svou cestou
ovládanou nevyãerpatelnou invencí, pfiedstavivostí a fanta-
zií. Je tradicionalistou, klasikem a milovníkem v‰eho do-
konale ztvárnûného. My‰lenku pfievádí do náãrtu a nástro-
jem do ruky, zvládající virtuózní fiemeslné provedení –
krásné plynulé linie, bohatou ‰rafuru, jemnost detailÛ, sub-
tilní formální prvky. Jeho projev je svrchovanû kultivovan˘,
harmonick˘, snoubí krásu s poznáním a má jakési staro-
milské, dÛvûrné ladûní. PouÏívá i barvu, zpravidla více ba-
rev tisknut˘ch z jedné destiãky.

Rozsáhl˘ soubor Karlov˘ch grafik je pestr˘m leporelem
rozmanit˘ch pfiíbûhÛ, událostí dávné i nedávné historie
a jejích aktérÛ nejrozmanitûj‰ích tváfií, architektonick˘ch
klenotÛ, ale i vzpomínek a intimních ãi delikátních moti-
vÛ, bájného a tajemného svûta doplnûného zámûrnû atri-
buty skryt˘ch symbolÛ a poslání. Karel Zeman totiÏ milu-
je symboliku a je velk˘m znalcem emblémÛ. Mnohé sym-
boly jsou tak dokonale do obrazu za‰ifrované, Ïe není
snadné je odkr˘t. Jeho obrázky jsou nûÏné, harmonické,
vyzafiuje z nich intelekt a emocionalita, doplÀovaná u nû-
kter˘ch z nich smyslem pro humor, kter˘ pfiesahuje zhusta
k paradoxnímu vyjádfiení protikladem – líbeznosti údûsem,
reality záhadou, úspûchu prohrou, vÏdy s osobitou fantazií.

Karlova grafická tvorba – volná grafika, exlibris, známky,
ilustrace i novoroãenky – vypráví o úctyhodném tematickém
rozpûtí námûtÛ. Ve snaze pfiiblíÏit je ãtenáfii, pokusil jsem se
shromáÏdit jejich kompletní soubor, ale splakal jsem nad
v˘dûlkem. Je jich pfiíli‰ mnoho, neÏ abych je mohl vÛbec
obstarat, natoÏ vykládat. Domnívám se v‰ak, Ïe staãí uvést
hlavní tematické okruhy motivÛ, které Karlovu grafiku
ovládají, s nûkolika málo pfiíklady v závorce, abych doloÏil
‰ífii toho, co nám Karel Zeman vypráví: Napoleonské války
(Francouz‰tí granátníci, Muzikanti francouzsk˘ch mysliv-
cÛ), bitva u Slavkova (kníÏeãka Kule ohnivé do pole i do
mûst – ve spolupráci s kamarádem OLD¤ICHEM TREUTNE-
REM), mytologie (Amor a Ps˘ché, Pták Phoenix), biblické
námûty (Joná‰ a velryba, Madona), vûda (Pallas Athéna, 
Civilizace budoucnosti), historie (O státû ãeském PAVLA

STRÁNSKÉHO), pfiíroda (Orchideje, Zonurus giganteus 
sauria), rytectví (Apotheóza mûdirytu, Lucas Cranach – r˘t-
ka s dívkou a jelenem), architektura (Letohrádek Belveder,
Chrám Nanebevzetí Panny Marie v Brnû), hudba (Múza,
Kouzelná flétna), poezie (JAROSLAV SEIFERT – Ver‰e o Pra-
ze, JAN SKÁCEL – Na koni páv a smrt a moru‰e – v studán-
ce voda Ïivá), Ïena (Chvála nahoty, Akt s rÛÏí), dojmy z cest
(Lov meãounÛ, Karneval v Mohuãi), konû (KoÀská hlava –
útok ruské pûchoty, Mrtv˘ kÛÀ), osobnosti (Lafayette – olo-

mouck˘ vûzeÀ, VÁCLAV HOLLAR), pohádkov˘ svût (âajov˘
skfiítek, KaÀka ãertík) a osobní motivy, proÏitky a pocity
(Rukavice, Sen nic neváÏí). A k tomu nádavkem mnoho 
interesantních atributÛ – zlaté jablko, ‰íp, hvûzdy, pavuãina
s pavoukem, hodiny, lebka, je‰tûrka, rÛÏe, páv, had, lebka,
kapradiny, mu‰le a mot˘li a mnoho jin˘ch. A to v‰echno,
prosím, je jen ãást toho, o ãem mi vypráví grafika KARLA

ZEMANA, aby mi ve svém úhrnu ukázala, jak krásn˘ je 
Ïivot, a pfiesvûdãila mû, Ïe v umûní nelze lhát.

Grafika Karla Zemana je u nás i v ‰irém svûtû vysoce
hodnocena. Svûdãí o tom také jeho úãast na mnoha tu-
zemsk˘ch i zahraniãních v˘stavách, ãetná v˘znamná oce-
nûní, kter˘ch se mu dostalo, i seznam umûleck˘ch institu-
cí, v nichÏ je Karlova grafika ozdobou.

Jak toto nesnadnû tváfiitelné zastavení zavr‰it? PouÏitím
dvou analogií z minulosti. První je ze století devatenáctého.
K m˘m v˘tvarn˘m oblíbencÛm z minul˘ch ãasÛ patfií i AU-
GUST PIEPENHAGEN. Vím, Ïe v prvních letech své v˘tvarné
tvorby maloval podle rytin holandsk˘ch mistrÛ 
17. a 18. století. KdyÏ dozrál a stal se uznávan˘m praÏsk˘m
malífiem, napsal o jeho tvorbû JAN NERUDA: „Rozkošný ve
všem soulad.“ Stejné je moje pfiesvûdãení o grafice Karla Ze-
mana. Druhá patfií minulosti mnohem star‰í. V˘znamn˘ te-
oretik a architekt rané italské renesance LEON BATTISTA AL-
BERTI, autor proslul˘ch knih o architektufie, sochafiství i ma-
lífiství, soudil, Ïe „krása je souhlas, harmonie jednotlivých
částí, takže beze škody nic nemožné připojit, ani odejmout“.
Dílo Karla Zemana to veskrze dokládá. Na jeho grafikách
nic neschází a niãeho není moc. Jsou právû tak akorát.

VI. ZASTAVENÍ 
O JEDNÉ MEDAILI KARLA ZEMANA
A PELIKÁNOVI
To se tak nûkdy pfiihodí, Ïe by se nûco hodilo, ale ono se

to nehodí. Není to moÏné. Právû nûco takového se mi prá-
vû dûje. Ono totiÏ putovat Ïivotem Karla Zemana, a to ne-
jen v my‰lenkách, ale také v písemném ztvárnûní, zastavo-
vat se u jeho Ïivotodárn˘ch milníkÛ a muset jeden pod-
statn˘ z nich, totiÏ jeho dílo medailérské, obejít bez
pov‰imnutí, zavání neodpovûdností nebo lajdáctvím. Za-
stavit se u tohoto milníku mi brání poslání tohoto sborní-
ku i skupina Karlov˘ch pfiíznivcÛ vydáním prvního ze
dvou svazkÛ vûnovan˘ch jeho umûleckému dílu, kter˘ pat-
fií cel˘ jen jeho medailím. Kterak bych se pak mohl já, 
kterému pfiipadlo napsat pár odstavcÛ o jeho grafice, zasta-
vovat u medailérského milníku. Tu krásnou první knihu,
která nese název Karel Zeman – Medaile, vydalo naklada-
telství Hortus Moraviae o. s. KromûfiíÏ spoleãnû s brnûn-
skou poboãkou âeské numismatické spoleãnosti v roce
2009 a zasvûcené texty do ní napsali JAN VLâEK, PETR

HAIMANN a JULIANA BOUBLÍKOVÁ-JAHNOVÁ. Zdálo by se,
Ïe s tím nemohu nic pofiídit, protoÏe jsem tentokrát aÏ dru-
h˘, a Ïe napsat nûco o Karlov˘ch medailích musím oÏelet.

Ale ono kdyÏ se chce, a mnû se pfii tom psaní o Karlovi
opravdu chtûlo, vÏdycky se nakonec nûjaká skulinka najde.
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Na‰el jsem ji i já. Jsem totiÏ, jistû k pfiekvapení mnoh˘ch,
duchovním otcem jedné z Karlov˘ch medailí. Bez mého
pfiiãinûní by b˘vala nikdy nevznikla. Samozfiejmû k ní
mám náramn˘ vztah, povaÏuji ji jaksi za „vlastní“, a psát
o Karlu Zemanovi, aniÏ bych toho nevyuÏil, bych jen tûÏ-
ko pfienesl pfies srdce.

To bylo tak: Roku 2003 uplynulo padesát let od rozdû-
lení praÏské lékafiské fakulty Univerzity Karlovy na tfii fa-
kulty. PÛlstoletí v˘roãí vzniku dvou dcefiin˘ch fakult bylo
v˘znamnou událostí v jednom ze tfiinácti polistopadov˘ch
rokÛ, v nichÏ jsem byl dûkanem jedné z nich – 2. lékafiské
fakulty Univerzity Karlovy. Velice mi záleÏelo na tom, aby
oslavy, které jsem pofiádal, mûly náleÏitou kulturní úroveÀ.
Podafiilo se mi to, kromû jiného i zásadním pfiispûním Kar-
la Zemana. Vyhovûl mému nápadu a pfiání a vytvofiil pro
fakultu sliãnou pamûtní medaili. Vyjadfiuje tradiãní sym-
boliku lékafiské fakulty známou jiÏ z doby zaloÏení Univer-
zity Karlovy – znak pelikána. 

V rámci oslav fakultních padesátin jsem byl také edito-
rem a piln˘m spoluautorem obsáhlé publikace Spondeo ac
polliceor – Slavnostnû slibuji, která je „vyprávûním o 2. lé-
kafiské fakultû Univerzity Karlovy v Praze k 50. v˘roãí za-
loÏení“ (nakl. Triton, s.r.o. v Praze roku 2003). Nemohl
v ní pfiirozenû chybût esej o znaku fakulty, jehoÏ autorem je
docent. MUDr. PAVEL KASAL, CSc. A protoÏe fakultu mi-
luji, ctím její znak a Karlu Zemanovi se ta na‰e pamûtní
medaile povedla tak dokonale, Ïe si nedovedu pfiedstavit
Ïádnou dokonalej‰í, nemohu si odpustit, abych se svole-
ním autora neocitoval alespoÀ ãást jeho pojednání o znaku
fakulty a zãásti tak nahradil zastavení u Karlov˘ch medailí
zastavením u jedné jediné, která mi je nejbliÏ‰í.

„Námět znaku vychází ze starověkého symbolu oběta-
vosti. Antická bajka, převzatá od starých bestiářů ano-
nymním fyziologem už ve 2. století po Kristu, je ovšem ve
svých verzích dramatičtější. Podle jednoho výkladu zabili
pelikání svá mláďata při neúměrné výchovné snaze. Mat-
ka si třetího dne po jejich smrti rozdrásala žalem hruď
a vytrysklá krev, která skropila mrtvolky, dala mláďatům
ožít. Podle druhé verze zabil mláďata jedem, vystříknutým
po větru, zlomyslný had. Další výklad bajky je totožný
s prvním. Konečně se uvádí, že mláďata zabila přemrště-

ným projevem něhy jejich matka a zoufalý otec, který je na-
šel po třech dnech, si zobákem rozerval hruď a krev, ka-
noucí z jeho ran, mláďata oživila. Věřilo se, že pelikán kr-
mí svá mláďata vlastní krví.

Příslušná heraldická figura se nazývá „pelikán na hníz-
dě“. Zobrazuje vždy kromě ptáka i mláďata, včetně krůpě-
jí krve kanoucích ze zobáku matky. Ve znacích českých
měst jsou příkladem využití tohoto motivu Lučany nad Ni-
sou nebo obec Zdislava. Dále se pelikán objevuje kupříkla-
du v takzvaném klenotu rodového erbu hraběte Mensdorf-
-Pouillyho. Motiv pelikána, který krmí vlastní krví svá
mláďata, připomíná v křesťanství hluboký smysl učení
o eucharistii a zmrtvýchvstání. Také Ježíš Kristus obětoval
svou krev a přivedl svět k novému životu. V křesťanské
symbolice je proto pelikán symbolem Kristovy oběti na kří-
ži, křesťanské obětavosti a lásky k bližnímu. 

Heraldické zvíře naší fakulty je jistě živočichem velmi
atraktivním a zajímavým, a to nejen způsobem života, ale
i svým intelektem, který je hodnocen nejvýše mezi ptáky.
Z historie je kupříkladu známo, že císař Maxmilián II.
měl ochočeného pelikána, který jej následoval na každém
kroku.“

Tak jsem se pfiece jen vypofiádal s údûlem nechat Karlo-
vy medaile stranou. Jednak jsem vyuÏil známého principu
„pars pro toto“, tedy jedna medaile za v‰echny, jednak –
a to je hodné uznání, jsem vlastnû nepsal o medaili, ale
o pelikánovi. BudiÏ mi odpu‰tûno.

VII. ZASTAVENÍ 
ČÍM MĚ OSLOVUJE KAREL ZEMAN 
A JEHO GRAFIKA
Grafika KARLA ZEMANA mû oslovuje uÏ dlouhá léta

a ãím déle se na ni dívám, tím dÛvûrnûji vnímám její po-
slání. Patfií totiÏ do kategorie umûní, které nachází mosty
mezi tfiemi základními elementy bytí – vlastním já, bliÏní-
mi a vesmírem. Tím naplÀuje smysl umûní, kter˘ tak v˘-
stiÏnû vyjádfiil Marcel Proust v âase opût nalezeném: „Jen
prostřednictvím umění můžeme vyjít ze sebe a dozvědět se,
co vidí někdo druhý ze světa, jenž není stejný jako náš a je-
hož krajiny by nám byly právě tak neznámy jako krajiny
na Měsíci. Místo toho, abychom viděli svět jediný, svět náš,
vidíme ho dík umění zmnohonásobeným, a kolik je origi-
nálních umělců, tolik máme k dispozici světů, které jsou
navzájem odlišnější než světy otáčející se v nekonečnu
a které k nám vysílají své zvláštní světlo ještě dlouhá stale-
tí po tom, co vyhasl jeho zdroj, ať už se jmenoval Rembrant
nebo Vermeer.“ 

Díky grafikám KARLA ZEMANA „vycházím ze sebe“
a dozvídám se o krajinách, které vznikají v jeho smyslech
a které sv˘m vyjádfiením pÛsobí na smysly moje. Bez nich
bych na nû nedohlédl. „Vysílají ke mnû své zvlá‰tní svûtlo“,
které mi pomáhá najít cestu chaotickou souãasností, a od-
kr˘vají mi tajemství, kter˘mi ãlovûk pfii ve‰kerém pokroku
nikdy nepronikne. Jeho obrázky jsou bez v˘jimky krásné
a „krása má tu sílu a nadání, že vnáší mír do lidských srd-

Medaile k 50. v˘roãí vzniku 2. lékafiské fakulty Univerzity Karlovy
(tombak, ∅ 70 mm, 2003) 
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cí“ (MIGUEL DE CERVANTES). Hladí mû jejich nûha,
vzru‰uje mû jejich mystiãnost a uchvacuje mû jejich po-
etika, vyjádfiená jeho nezamûniteln˘m rukopisem. Kdy-
koliv se s nimi setkám, naplÀují mû radostí a pomáhají
mi nalézat vnitfiní harmonii, bez níÏ není moÏné nalézt
harmonii vnûj‰í, harmonii se svûtem, ve kterém je mi
dáno chvíli putovat. 

âím mû oslovuje Karel Zeman? ALFRÉD NORTH WHI-
TEHEAD, britsk˘ matematik a filozof poslední ãtvrtiny 
19. a první ãtvrtiny 20. století je autorem jedineãného po-
stfiehu: „Když porozumíte všemu, co se týká Slunce, ovzdu-
ší a otáčení Země, přeci jen Vám může ujít záře zapadají-
cího Slunce.“ Karel Zeman patfií k tûm, ktefií mi pomáhají
tu záfii vidût. Jeho dílo je souãtem rozumu a citu a moud-
rosti. A co je to moudrost? Dokonale ji vystihl KAREL TO-
MAN: „Moudrost jest, aby člověk každého večera se mohl se-
jít s končícím dnem ve spokojenosti, aby si vlídně mohl po-
dat ruku se svým svědomím a jít klidně spát“. Je podstatné,
Ïe Karel Zeman naplÀuje tuto zásadu jak sv˘m Ïivotem,
tak sv˘m dílem, jehoÏ prostfiednictvím nabízí moudrost
druh˘m. Îije klidnû, skromnû, stranou chaotické spoleã-
nosti, se sv˘mi pfiedstavami a sny, s vûdomím, Ïe „krása je
nevyčerpatelným pramenem radosti pro toho, kdo ji umí
odkrýt“ (ALEXIS CARREL). 

KAREL ZEMAN je opravdu radostn˘, jen tak nûco ho
z jeho názorÛ a práce nevykolejí. Dobfie ví, Ïe „umělec mu-
sí milovat život a ukazovat nám, že je krásný. Bez něho by-
chom o tom zapochybovali“ (ANATOL FRANCE).

EPILOG
Svá zastavení s KARLEM ZEMANEM jsem zahájil prolo-

gem, slu‰í se, abych je ukonãil epilogem. Epilog mÛÏe
b˘t buì jak˘msi závûreãn˘m slovem ãtenáfii, kter˘ má

vyjádfiit zámûr tvÛrce a smysl ãi poslání jeho díla, nebo
také závûreãnou ãástí literárního útvaru (a tím snad
m˘ch sedm zastavení je), která informuje ãtenáfie o dal-
‰ím osudu tvÛrce ve chvíli souãasného úseku jeho dosa-
vadního putování Ïivotem a tvorbou. 

Zámûr a smysl grafického díla KARLA ZEMANA je kfii‰-
Èálovû jasn˘. Je oslavou plynoucího Ïivota v jeho nesãet-
n˘ch podobách, v jeho rozmanitosti a sloÏitosti, v jeho ra-
dostech i útrapách, nûÏnostech i krutostech, vítûzstvích
i prohrách, v jeho kráse i zmaru, jasu a tajuplném pfiítmí,
v jeho minulosti, pfiítomnosti a nadûji. Pravdûpodobnû ho
nelze vystihnout dokonaleji neÏ krátkou citací prvních tfií
vût, kter˘mi ná‰ proslul˘ botanik a bájeãn˘ ãlovûk profesor
BOHUMIL NùMEC uvedl svoji obsáhlou knihu Îivot rost-
lin (nakl. Sfinx – BOHUMIL JANDA – spoleãnost r. o.,
1942): „Mezi Venuší, hvězdou mládí a lásky, a Martem,
planetou války, obíhá kolem Slunce Země, naše kolébka
i hrob. Její sousedé jako by byli symbolem osudu života,
který na jejím povrchu kypí: láskou vzniká, bojem se vyví-
jí a zaniká.“

Pokud se tkne dal‰ího osudu na‰eho milého Mistra v ãa-
se, v nûmÏ dopisuji tyto fiádky, mám jedinou moÏnost: Pfiát
jemu i nám, jeho pfiátelÛm a obdivovatelÛm, aby zÛstal
i nadále jak˘m je, v dokonalé kondici ducha i tûla a aby
i nadále potvrzoval BALZAKOVU definici génia: „Génius je
člověk jako každý jiný. Jenže je jiný.“ Podle GABRIELA

LAUBA je génius „člověk, který má talent a houževnatost
člověka, který nemá talent“. KAREL ZEMAN má obojího
pfiehr‰el a navíc pokoru a skromnost, které takové vlast-
nosti umocÀují. Proto jsem pfiesvûdãen, Ïe v jeho dal‰ím
klop˘tání Ïivotem budeme mít mnoho pfiíleÏitostí tû‰it se
jeho nov˘mi grafikami (a medailemi), jeho pfiátelstvím
a ãlovûãenstvím.

9 17
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KAREL ZEMAN – SEZNAM EXLIBRIS 

Sestavili J. CHALUPSK¯ a M. HUMPLÍK

1975
1. Milo‰ HORÁK; moravská orlice, v pozadí brnûnské 

vûÏe, C2, C3, 80:73

1975
2. Jan JURÁNEK; hlava Josefa Váchala, X2, 80:100

1978
3. Dr. Miroslav BURKO≈; kÛÀ a jeho stín na zdi, 

C2, 50:70

1979
4. S.H.; ruka kostlivce nad kartami se srdcem, 

C2, 45:70
5. S.H.; nahá dvojice, mezi nimi ãást lebky, C2, 55:85

1980
6. J. SWIFT; zamy‰lená postava sedící na kostce mezi 

kartami, C2, 45:80
7. Milan FRIEDL, kvûty orchideje, C2, 45:60

1981
8. Jacob SADÍLEK; hlava Merkura, lipov˘ list a kvût 

tulipánu, X2, 70:94
9. PhMr. Jaromír KUBÍK; jednoroÏec mezi rostlinami, 

C2, 70:83

1982 1)

10. Katefiina VELENSKÁ; klíãe a mot˘lí kfiídla, C2, 
80:80 

11. PhDr. Ivo PROKOP; rukojeÈ ‰avle a francouzsk˘ 
kyrysník na koni, C2, 50:75

1983
12. Lucas CRANACH d. Ä.; letopoãty, leÏící dívka 

a grafikova rydla, C2, 70:100 2)

13. LYRA PRAGENSIS, ptakoÏena s houslemi a hodiny, 
C2, 50:65

1984
14. PhDr Jifií TVRZNÍK; psací stroj jako divadelní scéna,

C2,  60:85

1985
15. Norbert  MÜLLER; ãtenáfi kráãející po ‰achovnici 

sloÏené z kníÏek, C2, 70:110

1987
16. Milan MUNZLINGER; pták hrající na flétnu nad 

praÏsk˘mi vûÏemi, C2, 65:65

1988 3)

17. CITTÁ DI PESCARA d’Annunzio 1988; 
milenci v drápech ptáka, C2, 55:90

1989 4)

18. FOUNDATION TAYLOR; Athena vyskakuje z ãela 
Diova (zrození), C2, 75:108

19. Prof. Dr. Med. Uwe TÖLLNER; dûti na stromû 
a pod ním, C2,  70:120

1990
20. Lode DEURINCK; padající nahá dvojice, 

C2, 65:100

1991
21. Christl NEUREITER; dívka na lvu mezi kvûty, 

C2, 60:105 5)

1994
22. Gil BEAUMONT; Kouzelná flétna, Papageno 

a Papagena, C2, 47:72 6)

23. H. a M. van WEERS; Lucerna, v pozadí budova 
Stavovského divadla, C2, 45:80 7)

1996 
24. Dr. Eva Maria PFEIFFER; dívka s kvûty a padající 

zastfielená orlice, C2, 50:88

2000
25. K. ZEMAN, neapolsk˘ král Joachim Murat na koni, 

soptící Vesuv, C2, 55:100

2004
26. Dr. Eva Maria PFEIFFER; sedící nahá dívka, pavouci,

koule, maska, C2, 70:125 5)

Poznámky:

1) 1981, cena mûsta Sint Niklaas za hlubotisk a první místo 
v celkovém hodnocení na bienále v Sint Niklaas, Belgie

2) 1983, tfietí cena v mezinárodní soutûÏi na cranachovské exlibris
v Kronachu, Nûmecko

3) 1987, první cena v mezinárodní soutûÏi exlibris ve Wiesbadenu,
Nûmecko

4) 1988, cena v mezinárodní soutûÏi exlibris básníka d’Anunzia, 
Pescara, Itálie

5) Ti‰tûno téÏ nûkolik listÛ bez legendy pro potfieby autora
6) Ti‰tûno v barevn˘ch variantách
7) 2000, druhá cena v soutûÏi SSPE „Praha – srdce Evropy“ 

(první cena nebyla udûlena)
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PTA L S E DO M I N I K MAČ A S

Pod střechou plzeňského divadla Alfa
nejsou jen loutkáři a loutky. Svůj ateliér tu
už několik let má MILAN BAUER (1960).
Jeho jméno není mezi milovníky
grafického umění žádnou neznámou.
Vždyť do současnosti vytvořil téměř stovku
exlibris, o volných listech ani nemluvě.
Jeho většinou leptem zpracované
fantastické náměty, ve kterých se zrcadlí
nadšení pro technické výdobytky století
páry a fascinace zvířecí anatomií, jsou
oblíbené u našich i zahraničních sběratelů.
Vystoupal jsem tedy po schodech tři patra
do grafikova ateliéru a poté, co jsem 
opět chytil dech, náš rozhovor mohl
začít… 

Vystudoval jste střední keramickou školu 
v Bechyni. Byla keramika opravdu tím důvodem,
proč jste na tuto školu šel?
V dûtství jsem v Plzni chodil na kreslení do Lidové ‰ko-

ly umûní a také na modelování k sochafii Ladislavu Fládro-
vi a velmi mû to bavilo. V Bechyni na keramické ‰kole stu-
doval mÛj star‰í bratr. VÏdycky, kdyÏ pfiijel domÛ, vyprávûl
mi rÛzné bohémské historky ze studentského Ïivota a já
jsem se pro tu ‰kolu nadchl. KdyÏ se pak rozhodovalo, kam
pÛjdu, chtûl jsem do Bechynû. V té dobû to byla skvûlá ‰ko-
la, pÛsobilo tam nûkolik kantorÛ „odsunut˘ch“ z Prahy
z politick˘ch dÛvodÛ. Dodnes vzpomínám napfiíklad na
skvûlého sochafie JAROSLAVA PODMOLA (mimochodem –
manÏela paní ALENY ANTONOVÉ). Mûli jsme opravdu ‰tûs-
tí. V Bechyni jsem byl v letech 1975 aÏ 1979 a moc rád na
tu dobu vzpomínám. Do tfiídy se mnou chodila napfiíklad
NadûÏda PotÛãková, dnes renomovaná plzeÀská keramiãka
a sochafika.

A kdy jste se začal zajímat o grafiku? 
První grafiky jsem dûlal jiÏ v Lidové ‰kole umûní. Jeden

Na návsteve u grafika

Milana Bauera
ˇ ˇ ˇ
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linoryt s motivem
krávy mi pak v roce
1968 otiskli v novi-
nách. Na stfiední
‰kole jsem se sezná-
mil s otcem své spo-
luÏaãky, praÏsk˘m
grafikem SPYTIMÍ-
REM BURSÍKEM. To
byl pro mne ten 
zásadní okamÏik,
protoÏe to byl právû
on, kdo mû uãil
v‰echny grafické
techniky. 

Takže jste dojížděl z Bechyně do Prahy...
Jak to jen ‰lo. Se SPYTIMÍREM BURSÍKEM jsme si dobfie

rozumûli. Byl v té dobû velmi vytíÏen˘m reklamním v˘-
tvarníkem a na volnou tvorbu mu nezb˘val ãas. Myslím, Ïe
jsme ho s jeho dcerou KATE¤INOU trochu nakazili tím
sv˘m nad‰ením, a tak neustále odbíhal od rozpracovan˘ch
zakázek a ukazoval nám, jak co dûlat.

Sám potom zaãal tvofiit technikou litografie nádherné
grafické listy a také fiadu exlibris pro své pfiátele. Dnes je to
bohuÏel trochu pozapomenut˘ autor. Zab˘val se hlavnû
uÏitou grafikou, dûlal kalendáfie, katalogy, etikety, ilustrace
kníÏek a encyklopedií a to v‰e na velmi vysoké úrovni. KaÏ-
dá jeho práce mûla je‰tû nûjakou „tfie‰niãku na dortu“, tfie-
ba v podobû nenápadného fórku.

Dílo kterých grafiků Vás v té době nejvíce 
oslovovalo...
V Praze jsem chodil hodnû na v˘stavy. Líbily se mi gra-

fiky PAVLA ROUâKY, JIND¤ICHA PILEâKA, JOSEFA LIES-
LERA a mnoha dal‰ích. V litografické dílnû, kde jsem byl
o prázdninách na brigádû, jsem zase potkával JI¤ÍHO

·ALAMOUNA, KARLA VYSU·ILA, ADOLFA BORNA nebo
KVùTU PACOVSKOU. 

Když se člověk dívá na vaše grafické listy, 
vstupuje do zvláštního fantazijního světa. 
Jak se rodí náměty pro vaše grafiky?
O námûtech jsem nikdy nemusel dlouho pfiem˘‰let.

VÏdycky mû fascinovaly motocykly, lokomotivy a rÛzné
mechanismy, o jejichÏ funkci jsem nic nevûdûl.

S bratrem jsme znali v‰echny smeÈáky a mnoho expo-
nátÛ skonãilo k radosti maminky u nás doma. Urãitû mû
velmi ovlivnily filmy KARLA ZEMANA a ilustrace verneo-
vek. Já se vlastnû ten svÛj svût aÏ nyní zpûtnû snaÏím nûjak
pochopit, vysvûtlit, proã vlastnû kloubím dohromady tech-
niku, zvífiata a pfiírodu. V poslední dobû jsem to uÏ moÏná
trochu roz‰ifroval. Jsem PlzeÀák, tedy z industriálního mûs-
ta – takÏe to je ta technika. A na druhou stranu jsme mûli
chalupu v Po‰umaví, kde jsem zase trávil v‰echny víkendy Exlibris MARGECÍN, lept, ∅ 116 mm

Exlibris ZÁKOSTELECK¯, lept 90:86, 2012

Vlastní exlibris, lept, 120:80, 2012

– a to je zase ta pfiíroda. Tak se to ve mnû nûjak harmonic-
ky poskládalo do sebe. Myslím, Ïe kaÏdého tvÛrce ovlivní
v dûtství mnoho záÏitkÛ a to se v‰e promítá i do tvorby.

Z grafických technik používáte nejčastěji lept.
Proč právě ten?
Lept je klasické pfienesení kresby, má k ní nejblíÏe. Ale

slabost mám také pro suchou jehlu, kter˘ch jsem vytvofiil
nûkolik desítek. Rytiny se mi zdají trochu chladné. Zkou-
‰el jsem i hrub‰í vûci. Napfiíklad jsem kladivem do matrice
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Jednou v zimû, nûkdy na stfiední ‰kole, jsem jel v Plzni
tramvají a tam, na zamrzlém oknû, bylo vy‰krabané jméno
FERDINAND GRAMATIKA. Opravdu, to si nevym˘‰lím.
Mnû se to jméno samozfiejmû okamÏitû zalíbilo, protoÏe
tak zvlá‰tû d˘chalo star˘mi ãasy. Já tedy vlastnû ani nejsem
jeho autor a ani nevím, kdo to pÛvabné jméno vymyslel
nebo komu patfiilo. 

Jméno jste si tedy „osvojil“, ale vdechl jste mu 
život. Kdo je tedy Ferdinand Gramatika?
Já o nûm vÏdycky fiíkám, Ïe ãím ménû o této postavû bu-

deme vûdût, tím lépe. Je to pro mû taková inspirace. A ta-
ké trochu, pfiiznávám, i mÛj alibismus. KdyÏ je tfieba, mo-
hu se za nûj schovat. ¤ada lidí se mû na nûj ptá. Moji pfiá-
telé i nûktefií sbûratelé by chtûli, aby se nûjak vyprofiloval,
aby to byl nûjak˘ JÁRA CIMRMAN. Ale to já nechci. Nejlé-
pe FERDINANDA GRAMATIKU charakterizoval jeden mÛj
kamarád. ¤íkal, Ïe to byl asi nûjak˘ uãitel, kter˘ mûl rád 

Exlibris VIANA, lept, 122:98, 2012

Exlibris ·ÍMA, lept, 120:80, 2012

otiskoval rÛzné ‰rouby, ‰pony, pruÏiny a jiné pfiedmûty.
VÏdycky jsem obdivoval strukturální grafiky VLADIMÍRA

BOUDNÍKA a tak jsem si tyhle vûci chtûl také vyzkou‰et. 

Jiné techniky vás nelákaly? Například dřevoryt? 
Lákaly, samozfiejmû. Pofiídil jsem si pár ‰palíãkÛ na ‰toã-

ky, ale nebylo to ono. V barevném linorytu jsem udûlal
moÏná dvacet, tfiicet vûcí. 

Napříč vaším dílem prochází trochu tajemná 
postava Ferdinanda Gramatiky... 

Exlibris HLINOVSK¯, lept, 122:98, 2012

fyziku a biologii, ale nerad uãil. Sedûl v tom svém kabine-
tu, ne‰Èastn˘ z dûtí, Ïe ho neberou, a tam si pábil a kon-
struoval ty své kostfiiãky a motÛrky. Kdo ví, moÏná by to
takhle mohlo b˘t…

Před sebou mám soupis vašich exlibris. 
Jak vidím, první jste udělal v roce 1978…
Moje první exlibris byla litografie. To jsem byl je‰tû na

‰kole. Nevím pfiesnû pro koho bylo, ale své vÛbec první líst-
ky jsem dûlal pro své tehdej‰í kamarády, také pro bratra
a dívku, se kterou jsem chodil. Tyhle exlibris se ani mezi
sbûratele nedostaly. Ani já je dnes uÏ nemám. 

A kdy jste se tedy tvorbou exlibris začal zabývat
ve větší míře? 
To bylo aÏ nûkdy po mé první v˘stavû v roce 1982. Se-

známil jsem se tehdy s básníkem JOSEFEM HRUB¯M a ten
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mû kontaktoval se sbûrateli. Dal‰í exlibris jsem pak dûlal
pro nûj a pro jeho pfiátele. Mûl jsem objednávky z domova
i ze zahraniãí a uÏ jsem nedûlal nic jiného. Musel jsem si od
toho dát na ãas pauzu. Nakonec trvala asi deset let. 

Nechávají námět exlibris sběratelé na Vás?
Ze zaãátku jsem se snaÏil vyhovût v‰em poÏadavkÛm

sbûratelÛ. Teì uÏ to ale nedûlám. KdyÏ nûkdo chce nûco, co
neumím nebo mi tématika nesedí, tak objednávku odmít-
nu. Ale dnes uÏ se mi hlásí jen samí sbûratelé, ktefií mou
tvorbu znají a vûdí, co ode mne mohou ãekat. 

Máte více sběratelů u nás nebo v zahraničí?
Je to tak pÛl na pÛl. Hodnû jsem dûlal exlibris pro sbû-

ratele z Nûmecka, Holandska a Rakouska. Pfies mé inter-
netové stránky si mû ale pfied ãasem na‰el i sbûratel z âíny
a teì i jeden z Brazílie. 

Když jste začal dělat exlibris, propadl jste i jeho
sbírání? 
Trochu ano. Udûlal jsem si nûkolik lístkÛ pro sebe a jez-

dil jsem na sjezdy vymûÀovat. Mûl jsem radost, kdyÏ jsem
za svoje exlibris získal tfieba litografii VLADIMÍRA SUCHÁN-
KA. Mûl jsem takovou mini sbírku, dnes uÏ jsem ji ale z vel-
ké ãásti zase rozdal. 

Co jste sbíral?
Sbíral jsem spí‰ grafické techniky neÏ samotné autory. 

Ateliér každého výtvarníka je jedinečný svět. 
Musím se přiznat, že jsem u vás ale čekal něco 
jiného. Nějaký tajuplný kabinet plný starých 
mechanismů a vycpaných zvířat…
KaÏd˘, kdo mû nav‰tíví, je v tomto ohledu trochu zkla-

man˘. Pfiedstavuje si, Ïe kdyÏ dûlám starodávné motivy, 
bude to tu podle toho vypadat. Tohle jsou ale zároveÀ 
prostory, kde vznikají ãasopisy a kníÏky z nakladatelství 
Region All. TakÏe je to napÛl ateliér a napÛl redakce. 

Jak se tak rozhlížím kolem, máte napilno. 
Na čem teď právě pracujete?
Teì jsem právû dotiskl grafick˘ list, kter˘ se jmenuje

O‰kliv˘ sen sleãny Hortensie. Je na nûm sleãna v dobovém
klobouku a ‰atech a nad ní se vzná‰í balón. K dívce pfiilétá
ãern˘ pták a nese jí obálku. Hortensie se chvûje, protoÏe je-
jí mil˘ moÏná sedí v tom balónu a odlétá nûkam do dálky.
V poslední dobû se mi do grafik dostávají postavy a jejich
pfiíbûhy. Proã ne, ale myslím, Ïe i v tûch nefigurálních gra-
fick˘ch listech vlastnû pfiíbûh byl. Je‰tû mû teì ãeká nûko-
lik exlibris pro sbûratele – úãastníky plzeÀského sjezdu.

MILAN BAUER má vlastní internetovou stránku 
www.milan-bauer.cz

Ošklivý sen slečny Hortensie, lept, 320:210, 2012
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MI C H A L PO PE L K A

¤íká-li se, Ïe jablko nepadá daleko od stromu, mÛÏeme 
tuto pravdu potvrdit asi bezezbytku jiÏ v úvodu tohoto po-
vídání, které se bude vûnovat umûlecké tvorbû, ale i rado-
stem a strastem bûÏného Ïivota malífiky a grafiãky ZUZANY

OBERTHOROVÉ-POPELKOVÉ. Tím stromem, a nutno fiíci,
Ïe stromem velmi ko‰at˘m, byl Zuzanin tatínek KAREL

OBERTHOR. PraÏského rodáka neodradilo od snu stát se
malífiem ani uzavfiení vysok˘ch ‰kol za druhé svûtové války
a po krátkém intermezzu na Ukrajinské akademii dokon-
ãil studia AVU u profesorÛ PUKLA a SILOVSKÉHO ãestn˘m
roãníkem v roce 1950. Málokdo z nás si asi dnes dovede
pfiedstavit, kolik odfiíkání, existenãní nejistoty, zarputilosti
a buldoãí houÏevnatosti musel v tûch letech proÏívat ãlovûk
na cestû, kterou si vysnil. Cestu lemovanou opravdov˘m
kum‰tem a pokud moÏno s minimem kompromisÛ. Proto
rád pfiijímá nabídku spfiíznûn˘ch grafikÛ a stává se jedním
z tûch, ktefií se zaslouÏili o znovuobnovení SâUG Hollar
v polovinû 50. let 20. století, jehoÏ aktivním ãlenem byl 
aÏ do své smrti. PfiibliÏnû ve stejné dobû se na nûj usmálo
‰tûstí v podobû získání nevyuÏívan˘ch prostor v Praze-
-Nuslích, kde si postupnû vybudoval svÛj malífisk˘ 
a litografick˘ ateliér, místo zasvûcené nejen tvrdé práci
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Zuzana 
Oberthorová-Popelková

a tvÛrãímu rozmachu, ale také mnoha inspirativních ne-
formálních setkání s pfiáteli v‰emoÏn˘ch umûleck˘ch i ji-
n˘ch profesí, které spojovala tûÏko definovatelná vzájemná
spfiíznûnost. Nutno pro objektivitu pfiiznat, Ïe nûkteré dis-
kuse byly leckdy velmi boufilivé a protáhly se mnohdy do
pozdních noãních hodin. Ale i tyto mnohdy dramatiãtûj‰í
a názorovû vyhrocenûj‰í debaty pfiiná‰ely do tvorby KARLA

OBERTHORA mnoho inspirujícího, coÏ on dokázal s od-

Barevná litografie, 103:95, 1975

Barevná litografie, 67:95, 1976

Barevná litografie, 114:71, 1986



S p o l e k  s b û r a t e l Û  a  p fi á t e l  e x l i b r i s

zbrojující lehkostí pfiená‰et do sv˘ch litografií a obrazÛ. Ne-
bylo tedy divu, Ïe se stal, nejprve v okruhu pfiátel „zasvûce-
n˘ch“, kter˘ se záhy organicky roz‰ifioval, velmi vyhledáva-
n˘m autorem tematick˘ch drobn˘ch grafick˘ch listÛ, no-
voroãenek a exlibris. Tato práce mu dûlala evidentnû
velikou radost, protoÏe ji dûlal pro lidi, kter˘ch si vût‰inou
velice váÏil. Proto prakticky na kaÏdém kameni, kter˘ ve
svém ateliéru tiskl na respekt vzbuzujícím mírnû historic-
kém litografickém stroji, byly prakticky vÏdy kromû jedno-
ho ãi dvou vût‰ích grafik je‰tû místa pro potû‰ení nûkteré-
ho sbûratele právû tûmito drobn˘mi grafiãkami. I pro Zu-
zanu, tehdy pilnou ‰kolaãku, snící o budoucím poslání
zachraÀovat zvífiátka v‰eho druhu a tedy stát se veterinární
lékafikou, se stávají pravidelnûj‰í náv‰tûvy otcovského ateli-
éru zdrojem intenzivnûj‰ího zájmu o v˘tvarné umûní a ma-
lování vÛbec, aÏ je nakonec rozhodnuto a místo léãení zví-
fiat pfiicházejí úspû‰nû zvládnuté talentové zkou‰ky a ná-
sledné pfiijetí na Stfiední umûleckou ‰kolu grafickou v Praze
na Hollarovû námûstí. Pí‰e se polovina 60. minulého 
století a tehdej‰í spoleãnost se alespoÀ trochu zaãíná nade-
chovat k urãité mífie osobní i tvÛrãí svobody. A tak se Zu-
zana ocitá, jak se o mnoho let pozdûji potvrdí, v roãníku
plném osobností, kter˘ se díky erudici sv˘ch pedagogÛ 
úspû‰nû prokousává mnoÏstvím v˘tvarn˘ch technik, které
sahají podstatnû nad rámec oficiálního zakonãení studia,
jímÏ je maturitní vysvûdãení s odborností propagaãních
grafikÛ. Mnozí ze Zuzanin˘ch spoluÏákÛ jsou v dal‰ích 
letech úspû‰n˘mi studenty a absolventy umûleck˘ch vyso-
k˘ch ‰kol. Pro Zuzanu zÛstane toto období krásnou vzpo-
mínkou a souãasnû pfiipomínkou jejího skuteãnû prvního,
tehdy ãernobílého, grafického listu vyti‰tûného ve ‰kole, 
jehoÏ motivem byl symbolicky tátÛv nuselsk˘ ateliér, kam
za pár let sama pfiichází s jednoznaãn˘m cílem vûnovat se
litografii a tvorbû volné grafiky. A tak zatímco legendární
Beatles jiÏ dva roky neexistují, Zuzana kreslí na litografick˘

kámen své první motivy pro budoucí exlibris, jimiÏ jsou 
téÏ brouci a pozdûji také mot˘li, ktefií v sobû nesou moÏná
jisté stopy pfiehnané dekorativnosti, coÏ pramenilo logicky
z odli‰nosti nutné prvoplánovitosti grafiky propagaãní
oproti hledání jemn˘ch nuancí provázejících nezbytnû 
právû tisk vícebarevné litografie, ale zároveÀ se to v‰e stává
pevn˘m odrazov˘m mÛstkem pro dal‰í autorãinu tvorbu.
Díky moÏnosti pravidelnû sledovat pfii práci nad lito-
grafick˘m kamenem svého otce, získává Zuzana velké
mnoÏství uÏiteãn˘ch rad, nezbytn˘ch technick˘ch vûdo-
mostí a slovnû nesdûliteln˘ch „fines“ a „vychytávek“, kter˘-
mi byla Oberthorova práce vÏdy obzvlá‰tnûna. V následu-
jícím období se Zuzana tematicky soustfieìuje na krajinu
a architekturu jiÏních âech, kam se pravidelnû vrací, aby ve
sv˘ch grafick˘ch listech dala prostor pocitÛm malebnosti,
pohody a vnitfiního fiádu, kter˘mi se tak ráda nechala ob-
klopovat. Pfiíjemn˘m protipólem mírnû fabulované jiho-
ãeské tematiky je fiada drobnûj‰ích grafik vûnovan˘ch zá-
koutím, uliãkám a dvorkÛm staré Prahy, které svou jem-
nou kresebností zachycují proporãnost a estetiku tehdej‰ích
stavitelÛ vãetnû velkého smyslu pro detaily, jako jsou 
napfiíklad domovní znamení. DÛkazem o zfiejmé nevy-
ãerpatelnosti tûchto motivÛ je fakt, Ïe se k nim Zuzana pra-
videlnû vrací dodnes, zvlá‰tû pfii tisku novoroãenek a dal‰í
drobné grafiky. Následují velmi harmonická hudební záti-
‰í, která pravdûpodobnû jiÏ tenkrát avizují dal‰í autorãino
tvÛrãí smûfiování. BohuÏel, harmonii nuselského ateliéru
postavila zcela na hlavu nutnost tyto prostory v pomûrnû
krátké dobû opustit. A tak dochází k prvnímu nucenému
stûhování do suterénních prostor v Podolí, kde uÏ ale KA-
REL OBERTHOR nedokázal v sobû zmobilizovat v‰echny ty
síly, kter˘mi se doposud py‰nil, a hlavním motorem dal‰í
jejich práce v rámci litografického fiemesla se stala Zuzana,
která se ujala i role tiskafiky. Nicménû znaãnû zmen‰ená
komfortnost k práci, která vyvrcholila dal‰ím stûho-

Barevná litografie, 93:75, 1982

Barevná litografie, 87:124, 1986
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váním litografického stroje, tentokrát mimo Prahu, para-
doxnû urychlila dal‰í Zuzanino umûlecké smûfiování. Po-
stupnû zaãíná více experimentovat napfiíklad s rozmûrnûj‰í-
mi kombinovan˘mi technikami s lehce fantaskními moti-
vy „Jin˘ch svûtÛ“, aÈ jiÏ se jedná o pohledy do nekoneãného
vesmíru a nebo naopak tajemn˘ch hlubin zemû. A k tomu,
znovu jako jak˘si protipól, vznikají hravû barevné voskové
pastely a první lehce zadumané, tu smutnûj‰í, tu veselej‰í
portréty stylizovan˘ch kolombín, harlek˘nÛ, klaunÛ, ale
i karetních záti‰í, jemnû tajemn˘ch prostor s lehce naãrt-
nut˘mi vykladaãkami na‰ich osudÛ a kartáfiek, které nám
snad splní to, co nám na oãích uvidí. A jim samotn˘m se
ve tváfiích odráÏí ona skuteãná osudovost na‰ich lidsk˘ch
pfiíbûhÛ. Série tûchto zdánliv˘ch minivariací, ke kter˘m se
autorka prÛbûÏnû vrací i v souãasné dobû, pfiiná‰í zatím asi
nejv˘raznûj‰í pfielom v Zuzaninû dosavadní tvorbû, a to jak
po stránce pouÏívan˘ch technik, tak i k silnûj‰ímu proÏit-
ku emotivnosti a hloubce novû vznikajících olejÛ. Ano, ze
svébytné grafiãky se stala malífika, která ve sv˘ch souãas-
n˘ch obrazech hledá poznání magick˘ch míst celého svûta,
jejich historii, odli‰nost civilizací a kultur, aby nás soubûÏ-
nû potû‰ila obrazy mûst, jejichÏ tvary a nálady jsou „pouze“
odrazem okamÏité autorãiny pocitovosti a du‰evního roz-
poloÏení. A aby to jablko nepadlo opravdu daleko od stro-
mu, ãas od ãasu se Zuzana vypraví k pánÛm LÍPOVI a BOU-
DOVI do ¤íãní ulice, tedy pfiesnû do stejného domu, kde je-
jí tatínek KAREL OBERTHOR spolu s panem tiskafiem
KRAMLEM proÏili mnoho dlouh˘ch chvil pfii tisku „holla-
rovsk˘ch“ litografií je‰tû v dobû, kdy nemûl vlastní tiskafi-
sk˘ stroj. A tady spatfií svûtlo svûta dal‰í litografie rodiny
OBERTHOROV¯CH, snad i pro va‰i potûchu. AlespoÀ tak si
to urãitû ZUZANA OBERTHOROVÁ-POPELKOVÁ pfieje!

Autorka právû schází ze svého podkrovního ateliérku
a zvûdavû mnû nakukuje pfies rameno, vyuÏívám situace
a zeptám se takfiíkajíc pfiímo u pramene! âlánek budou ãíst
pfieváÏnû exlibristé a znalci grafiky vÛbec, tak je má první
otázka jasná. 

Proč právě barevná litografie?
Přestože jsem vystudovaná propagační grafička, při stu-

diu mě nejvíce zajímala barevná litografie, se kterou jsem
se díky tatínkovi potkávala od dětství. Zaujalo mě množ-
ství barevných možností při soutisku, zvláště při tisku z jed-
noho kamene ,a možnost přiblížit se touto technikou i ke
struktuře malby. A protože jako propagační grafičku mě
vždy velmi zajímalo použití písma, jeho čistých linií v kom-
binaci s litografií, začala jsem se věnovat tvorbě exlibris
a novoročenek.

Celou tvou tvorbu, ať již se jde o grafiku, 
malbu nebo kombinované techniky, oddělují dvě
tematické roviny. 
Začalo to již v počátcích mé tvorby, kdy jsem byla vý-

razně ovlivněna jihočeským „selským“ barokem v krajině.

To ovlivnění architekturou a krajinou bylo tak intenzivní,
že mně připadlo až nepatřičné, aby do těchto kompozic
vstupoval člověk, který je jinak jejím tvůrcem. A stejný
princip používám i v další tvorbě, když maluji vysněná
města, krajiny a ostrovy. Jako protipól k těmto tématům,
ať již v litografii, či malbě maluji klauny, kolombíny, har-
lekýny s jejich radostmi a strastmi.

A je právě teď nějaké téma, které tě inspiruje
v současné malbě?
Protože připravuji na rok 2013 dvě výstavy v Praze, tak

jsem začala malovat s velkou radostí a pohodou takzvané
„obrazy z cest“, vysněných míst, která sice v životě asi ne-
stačím navštívit, ale mají pro mou duši a srdce velký vý-
znam!

ZUZANA OBERTHOROVÁ-POPELKOVÁ

Narozena 8. kvûtna 1949 v Praze v umûlecké
rodinû (jejím otcem byl malífi a grafik KAREL

OBERTHOR, 1921–1996, s nímÏ ãasto vystavovala).
V letech 1964–68 studovala na Stfiední odborné
‰kole v˘tvarné na Hollarovû námûstí v Praze. 
Své osobité a jemnû poetické vidûní realizuje
v malbû a barevné litografii, roku 1985 provedla
pro ONV v Praze 2 rozmûrné dekorativní 
art-protis. Od roku 1972 vytvofiila pro mal˘ okruh
sbûratelÛ (F. PULTR, M. JANâA, A. RADOSTNÁ...)
pfiibliÏnû 50 exlibris vesmûs technikou barevné
litografie. Zatím pracovní seznam kniÏních znaãek
sestavil V. POSPÍ·IL.
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DO M I N I K MAČ A S

Pfied lety jsem na náv‰tûvû u malífie VÁCLAVA MALINY za-
hlédl mezi jeho grafikami jedno drobné exlibris. Byla to li-
tografie se vtipnû adresn˘m námûtem – vousatou malinou.
Myslel jsem si, Ïe je to dílo STANISLAVA HOLÉHO. VÁCLAV

mû ale opravil – autorem byl jin˘ STANISLAV – JURÍK, 
PlzeÀák a jeho letit˘ kamarád. To jméno mi ale tehdy nic
nefiíkalo. Zaãal jsem se tedy rozhlíÏet po dal‰ích Juríkov˘ch
lístcích a najednou jsem zjistil, Ïe je sbírám. Chtûl jsem se
také dozvûdût víc o jejich autorovi a pfiípadnû ho i osobnû
poznat. Hned na zaãátku mého pátrání stála smutná zprá-
va. STANISLAV JURÍK uÏ nûkolik let neÏije. V Plzni jsem ale

nakonec objevil a zakrátko i nav‰tívil jeho manÏelku 
ANNU. Díky ní jsem tak poznal STANISLAVA JURÍKA i jako
malífie, milovníka kníÏek a autora bibliofilií s texty JI¤ÍHO

ÎÁâKA, JANA VOD≈ANSKÉHO nebo JOSEFA HRUBÉHO. 
STANISLAV JURÍK se narodil 22. záfií 1948 v Praze. Jeho

otec byl voják z povolání. Rodina se pfiestûhovala na poãát-
ku ‰edesát˘ch let do Stra‰ic, kde sídlila velká vojenská po-
sádka. Stanislavovi bylo tehdy patnáct. Ve Stra‰icích se se-
známil s Annou a po ‰estileté známosti se vzali. Tady také
zaãal malovat. První olejové barvy „Mánesky“
mu koupil jeho vlastní tchán. 

„Se Stanislavem Juríkem jsme se pravidelně
potkávali na sklonku sedmdesátých let v kurzech
u Jiřího Patery v plzeňské Besedě a v Luně na Bo-
rech,“ vzpomíná VÁCLAV MALINA. „Od začátku
jsme si padli do oka a stali se z nás dobří přátelé.
Také snad proto, že naše cítění bylo trochu po-
dobné, oba jsme byli z venkova. Stanislav byl ti-
chý, skromný člověk, který se držel poněkud stra-
nou. Začínal jako malíř, maloval takové zvlášt-

STANISLAV JURÍK

Malované neznosti 

Stanislava Juríka
ní imaginativní obrazy. Pak ale malbu opustil a začal se
věnovat kresbě, grafice a takové až experimentální tvorbě
na hranicích vizuální poezie a konceptu. Vzpomínám si
na jednu z posledních návštěv u něj na chatě ve Strašicích.
I když na tom byl zdravotně velmi špatně, nepřestával tvo-
řit. Pracoval na své poslední knížce vizuální poezie Hlasy
ptáků. Každé ráno naslouchal ptačímu zpěvu a soustředě-
ně ho foneticky přepisoval svým krásným písmem,“ dodává
VÁCLAV MALINA.

STANISLAV JURÍK nastoupil po absolvování
stfiední prÛmyslové ‰koly jako konstruktér do
·kodovky. V roce 1978 dostal od podniku pfii-
dûlen˘ byt a s rodinou se pfiestûhovali ze Stra‰ic
do Plznû. Jeho manÏelka vzpomíná: „Pořád si
kreslil, i v práci. Na okraje pauzáku si dělal
takové ‚malůfky‘, jak je označoval. Doma mi
je pak ukazoval a hodně jsme se jim nasmáli.
Většinou to byly karikatury kolegů nebo hu-
morně laděné obrázky.“

STANISLAV JURÍK si doplÀoval v˘tvarné

ˇˇ

První exlibris S. J., 
linoryt, 63:46, 1980
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vzdûlání soukromû a vlastní pílí.
Soustavnû se v˘tvarnou tvorbou
zab˘val od roku 1981, kdy kvÛli
váÏné nemoci ledvin ode‰el do in-
validního dÛchodu. 

„Konečně se mohl celý den vě-
novat tomu, co měl rád. Měl svůj
pokojíček, kde pracoval. Neměl
žádný ateliér, kreslil doma. Když
chtěl dělat tisky, tak jsme se do-
mluvili se sousedy a lis jsme dali
do sušárny. Lepty dělal doma na
plotýnce. Když jsem potřebovala
uvařit, přetahovali jsme se o spo-
rák. Sám si připravoval i různé
ruční papíry. Na podzim jsme
třeba běhali celý den po Mikulce,
sbírali spadané listí a to jsme pak
doma vařili a mixovali. Standa
pak do toho přidal ještě nějakou
křídu a nakonec hmotu rozválel
válečkem na linu, aby to bylo rov-
né. Když papír uschl, tak na něj
psal,“ líãí ANNA JURÍKOVÁ. 

Své první exlibris vytvofiil STA-
NISLAV JURÍK v roce 1980. Je to li-
noryt s námûtem stromu, do kte-

rého je vyryté srdce s iniciálami SJ a AK. Lístky pro jejich
syny STANDU juniora a VOJTU vznikly hned v následujícím
roce. Dal‰í pfiipravil pro pfiátele MIROSLAVA KOZLÍKA, MI-
LO·E PE·KA a jiné. V roce 1986 se objevují první litogra-
fická exlibris a také lepty. Zatím poslední aktualizovan˘
soupis kniÏních znaãek STANISLAVA JURÍKA má ãtyfiicet 
sedm poloÏek. Vedle fiady lístkÛ pro pfiátele nebo sbûratele
tu jsou exlibris vûnovaná JI¤ÍMU SUCHÉMU a JI¤ÍMU ·LIT-
ROVI, JANU VOD≈ANSKÉMU nebo JI¤ÍMU ÎÁâKOVI. Ne
náhodou jsou to v‰echno tvÛrci „lehãí“ múzy. STANISLAV

JURÍK patfiil mezi tûch nûkolik málo ãesk˘ch grafikÛ, ktefií

mají rádi humor a dávají mu prostor i ve své tvorbû. Asi
málokomu by nezacukaly koutky, kdyÏ se dívá napfiíklad
na exlibris JI¤ÍHO STIVÍNA pískajícího na své flétny oprav-
du v‰ím, ãím se dá. STANISLAV JURÍK také miloval slovní
hfiíãky. Dokládá to jeden z jeho skromn˘ch katalogÛ, na
kterém je tento text: 

Chtěl jsem napsat
Něco pěkného
Nenapadlo mě nic lepšího
Než pěkné ho.

Humorné texty jsou souãástí i jeho exlibris. Napfiíklad
na jeho osobním lístku z roku 1989 je slavná tisícikoruna
s BED¤ICHEM SMETANOU. Portrét komponisty autor pro-
táhl do celé postavy, která vlídnû kyne divákovi rukou.
Vedle toho ãteme JuríkÛv povzdech: „Dávno, dávno jiÏ to-
mu, co jsem se poslednû díval do tvé milé vlídné tváfie.“

Dne 2. listopadu 1993 STANISLAV JURÍK zemfiel a nám
musí staãit jen ty „malované nûÏnosti“, které stihl vytvofiit.
V˘tvarn˘ talent a jemn˘ smysl pro humor coby rodinnou
‰tafetu po svém tátovi ale nese dál syn VOJTùCH. Pod pseu-
donymem VRSTI pí‰e a ilustruje kníÏky, kreslí komiksy a je
autorem i nûkolika exlibris. 

Exlibris VOD≈ANSK¯, 
lept, 122:40, 1990

Exlibris J. ·LITR, 
lept, 76:86, 1987

Exlibris J. SUCH¯, 
lept, 60:44, 1989

Exlibris J. STIVÍN, lept, 51:105, 1990

Exlibris V. MALINA, litografie, 47:40, 1987
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RE A MI C H A LOVÁ

RO Z M LO U VA L A S E S V Ý M OTC E M

RA S T I S L AV E M MI C H A L E M

Listuji archivem novoroãenek a exlibris mého otce 
RASTISLAVA MICHALA. Tuto tvorbu pfieváÏnû z 60. a 70.
let jsem dosud znala útrÏkovitû na rozdíl od malífiské
tvorby konce 80. let, kdy jsem otce obãas nav‰tûvovala

v jeho ateliéru v PafiíÏské
ulici na Starém Mûstû
a mohla zde vidût jeho
malby. V té dobû se totiÏ
drobné grafice vûnoval
jiÏ ménû.

Ale zpátky k drobné
grafice. SloÏka novoroãe-
nek na rok 1964. Hned
mne upoutal dfievoryt
s motivem PafiíÏe. Není
to tak obvyklé téma v je-
ho tvorbû, pfieváÏnû vy-
tváfií lyrické akty Ïen,
milenecké dvojice, drob-
ná zákoutí Prahy.

A tak jsem oslovila 
otce, aby mi přiblížil zajímavou historii vzniku této
vlastní novoročenky.

„Ač zmítána, přec se nepotopí“ je zde nápis na prstenu
v dolní části. Paříž má ve svém znaku emblém svobody
a nezávislosti. V roce 1964 jsem před svým odjezdem do
Paříže, bylo to o Vánocích, vytvořil dřevoryt – pohled-
nici, kterou jsem chtěl posílat svým blízkým i přátelům
v Praze přímo z Paříže. Den před odjezdem jsme v hlu-
boké noci tiskli s VLADIMÍREM BUJÁRKEM tuto vzácnou
dřevorytovou pohlednici asi v padesáti výtiscích. VLADI-
MÍR BUJÁREK byl velice obětavý
a vzácný člověk, člen SSPE a biblio-
fil. Také se dá říci i hybná síla spol-
ku přátel drobné grafiky a exlibris.“

Připadá mi, že některé grafi-
ky, novoročenky, drobné bibli-
ofilské tisky byly v této době 
samizdaty.
„Ano. Zapomíná se přitom, že

v té době cokoliv, co bylo vytištěno

profesionálně bez povolení, bylo také samizdatem. Pře-
sto a právě proto vzniklo neopakovatelné klima mezi
sběrateli grafiky. Díky BUJÁRKOVù „amerikánce“ ze za-
čátku 20. století a jeho znalosti typografie a tisku moh-
ly vzniknout stovky samizdatů originálních exlibris, no-
voročenek a také drobných nepovolených publikací,
které sám vytiskl v tiskárně svého bytu v Kadlecově uli-
ci v Libni. Dnes se připomínají většinou jiné „samizda-
ty“ psané na psacích strojích, básně a kritické stati apod.
s politickým nádechem.“ 

V 60. letech ses ve spolku jistě setkal s řadou zají-
mavých osobností.

„Setkával jsem se s mnoha
vzácnými sběrateli, ale i s bývalý-
mi nakladateli (VILÉM ·MIDT),
spisovateli (KAMIL BEDNÁ¤), bás-
níky (IVAN DIVI·) a také mnohý-
mi malíři a grafiky (CYRIL BOU-
DA, VOJTùCH CYNIBULK, EMILL

KOTRBA, FRANTI·EK KOBLIHA,
ALOIS MORAVEC). Pro mne jako
mladého začínajícího malíře,
ilustrátora a grafika byly tyto

Fluctuat nec mergitur

Fluctuat nec mergitur, dfievoryt, novoroãenka 1965 autora

Mûdirytina, 1968
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okamžiky setkávání hlavní podporou v nelehké době 
plné halasných frází o umění. Vše bylo utlačováno, veš-
kerá soukromá aktivita a umění byly deformovány
mnohými funkcionáři, které zajímal spíše jejich plat
a moc a už vůbec ne umění. Tomu nerozuměli a připa-
dalo jim zbytečné.“

A jak jsi našel cestu ven z labyrintu té doby? 
„Pomohli mi sami sběratelé drobné grafiky. Byli to

většinou lidé, kteří v marasmu kultury nacházeli útočiš-
tě mezi grafikami, exlibris a novoročenkami. Scházeli se

soukromně nebo na sjezdech přátel drobné grafiky a ex-
libris, například v Olomouci, Chrudimi, Českých Bu-
dějovicích a dalších městech. Mezi nimi byli často li-
dé věznění v 50. letech jen za to, že byli soukromníci,
majetek jim byl zabaven a byli odsouzeni jako nepřátelé
komunistů. A pak řadu let trpěli například v uranových
dolech na Bytízi a jinde. Příkladem je pro mne dodnes
pan JOSEF CHOCENSK¯ z Potštejna, vydavatel drobných
tisků, kterého jsem později zobrazil v malém dřevorytu,
jak jde s batohem plným grafik svou nelehkou cestu ži-
votem. Nebo na pana inženýra JI¤ÍHO OLIVU z Lučic
u Chlumce nad Cidlinou, vzácného člověka. Po odsou-
zení a propuštění z vězení byl zaměstnán u české dráhy.
Vzpomínám na chvíle, kdy po práci železničáře přichá-
zel ke mně do ateliéru v Pařížské ulici a diskutovali jsme
spolu o umění i době. Lituji, že jsem nedokončil jeho
portrét v uniformě železničáře. Také pan JOSEF KA·PAR

z Písku. Ač pracoval na uranovém dole Bytíz nedaleko
Příbrami, jak si vzpomínám, ozářením měl spálené hla-
sivky, ale to mu nebránilo věnovat se své zálibě sbírání
exlibris a grafiky.“

Vědělo se také v cizině o nesvobodě, 
která zde byla?
„Ano i ne. Byly pořádány mezinárodní výstavy a sjez-

dy exlibris v různých zemích, například v Hamburku
(1965) nebo v Itálii (Como, 1968). Sporadicky se na
nich podíleli svou účastí i naši umělci a také několik

Dfievoryt, 1966, prémie SSPE

Dvoubarevná litografie, 1976 Litografie, 1968
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sběratelů. Ti všichni se dostali do zahraničí na základě
tzv. devizového příslibu (byla to částka 100 USD) a po-
té dostali povolení vycestovat na určitou krátkou dobu,
na 10 nebo 14 dní. Pro nás to ale mělo zásadní význam.
Setkávali jsme se s lidmi z ciziny, navazovali osobní
a často přátelské kontakty, vyměňovali si zkušenosti.
Také jsme zahraničním sběratelům „otevírali oči“, ne-
boť mnohdy byly jejich informace o politice a kultuře
zkresleny na základě lživé komunistické propagandy. Po
pár dnech pobytu jsme se cítili tak nějak lidštější a také
svobodnější. Sám jsem si ale uvědomoval, že ne vše na

Západě bylo ideální. I tam měli lidé své problémy a kaž-
dodenní starosti. Ale přátelství s nimi vydrželo dlouhá
léta a dodnes se spolu setkáváme. Ale jak čas běží, něk-
teří bohužel již nejsou s námi.“

A co bys chtěl říci na závěr tvého vzpomínání?
„Pro mne, mladého malíře, bylo zásadní, že jsem ob-

jevil svět grafiky, exlibris, novoročenek. Začal jsem se
věnovat grafickým technikám, jako byly mědirytina,
dřevoryt, linoryt a litografie. O mou práci byl mezi sbě-
rateli zájem a musím zdůraznit, že mi tito sběratelé
a přátelé často pomohli svou radou, kritikou, ale i fi-
nančně, udržet se ‚nad vodou‘. Byli u počátku mé vý-
tvarné cesty životem. Proto jsem jim za to vděčný.“ 

Dfievoryt, 1966

Dfievoryt, 1966

Mûdirytina, 1965

Mûdirytina



to rozsáhlé rodinné kronice pfiedcházely je‰tû dva rovnûÏ
ruãnû psané a bohatû ilustrované deníky, které vznikly
bûhem 1. svûtové války (jsou uloÏeny v Památníku ná-
rodního písemnictví v Praze). První deník svázan˘ do
knihy s názvem MILDĚ – Dojmy a nálady, ukonãen˘
v roce 1916, obsahuje kromû vzpomínkové ãásti na vál-
ku dopisy milence autora Mildû, básnû, vzpomínky na
domov a rodiãe, perokresby vojensk˘ch vtipÛ a velk˘
poãet barevn˘ch ilustrací zobrazujících horské krajiny
a jeho druhy – vojáky. Druh˘ deník pokraãující do ro-
ku 1918 je pfieváÏnû vûnován otci autora. Je men‰ího
formátu a obsahuje rovnûÏ kresby, akvarely a perokresby.
Pro nás je samozfiejmû zajímavûj‰í deník první, v nûmÏ
JOSEF HODEK nepfiestává vzpomínat na MILDU, pí‰e jí
dopisy, které pfiepisuje do deníku, a Ïiví v sobû nadûji na
udrÏení vztahu i pfies dlouholeté odlouãení. K jeho zkla-
mání v‰ak vztah nevydrÏel. S tajemnou MILDOU (z de-
níku není patrné, o koho se jedná) se JOSEF HODEK set-
kal aÏ po mnoha letech, jak pí‰e v rodinné kronice v ka-
pitole Prázdniny ve Lnářích (1933): Byly to opravdu
krásné prázdniny – v krásném kraji blatenském. Vždycky
bývaly Lnáře mojí touhou – znám je už dlouho – od ma-
lička, a snad mám i trochu krve v sobě toho kraje. [...]Ta-
ké Polan s paní jednou nás navštívil a p. Ing. Jirmař s pa-
ní a dětmi v autu za námi přijeli z Rožmitála, kde letos
trávili prázdniny. Paní Jirmařová je moje dávná známá
a i trochu příbuzná, je dcera lékárníka Nesnídala, který
býval v Plzni. Moje babička, kterou jsem velmi málo znal

JA N LA N G H A M M E R

Malífi a grafik JOSEF HODEK je dobfie znám˘ sbûratelÛm
exlibris u nás i v zahraniãí. Îil pfieváÏnû v Plzni, kde 
14. fiíjna 1973 zemfiel, nebo v blízk˘ch Hofiehledech, kde
se 12. ãervna 1888 narodil. Jeho umûleck˘ zájem v˘raznû
smûfioval k zobrazování Ïenského aktu, a to zejména
v grafické tvorbû. Toto smûfiování jistû souvisí s jeho na-
turelem a také se zájmem sbûratelÛ o exlibris s erotick˘-
mi námûty a Ïensk˘mi akty. V zaãátcích jeho tvorby 
na poãátku dvacátého století byl ostatnû velk˘ zájem
o erotická exlibris jak âechách, tak v zahraniãí, jak do-
kládá napfiíklad publikace KARLA JAROSLAVA OBRÁTILA

Erotické exlibris s úvodem o erotické literatufie, která vy‰la
v roce 1924 v nákladu 150 v˘tiskÛ pro abonenty. Obec-
nû mÛÏeme konstatovat, Ïe JOSEFA HODKA vedla k zo-
brazování Ïenského aktu pfiedev‰ím krása Ïenského tûla
a vût‰inou neinklinoval k erotick˘m námûtÛm, pokud
to nebylo pfiáním zadavatele exlibris. 

Ve své ruãnû psané a bohatû ilustrované v˘tvarné a ro-
dinné kronice Všecko a snad přec jen nic – Básně ver-
šem i prosa, kresby a rytiny (vydal v 16 v˘tiscích JAN

LANGHAMMER v Plzni roku 2009 jako soukrom˘ tisk)
mÛÏeme dobfie sledovat názory citlivého autora na Ïeny
obecnû, na Ïeny, jeÏ tvofiily jeho rodinu, a na Ïeny, 
které nûjak˘m zpÛsobem zasahovaly do jeho Ïivota. Té-
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MARIE HODKOVÁ, 
manÏelka, asi 1922

JOSEF HODEK v roce 1935

Zeny 
v zivote a díle Josefa Hodkaˇ ˇ

ˇ
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– záhy, asi padesátiletá zemřela, byla Nesnídalová, z téže
rodiny, ze které pocházel lékárník Nesnídal; tedy jsme
s Mildou Jirmařovou druzí bratranci a za války i tak tro-
chu mojí láskou bývala. Mnoho básní jsem jí psal, i velkou
knihu psanou a kreslenou jí věnoval. Byl jsem dost zvědav
na ni a zdá se, že i ona na mě. Uplynulo již drahně let od
těch časů a zdá se, že čas zahladí nejen zármutek, ale i štěs-
tí a lásku. Má dva roztomilé klučíky - dvojčata, hodného
a zámožného manžela – továrníka v Roudnici – je jistě
spokojena a šťastna.. [...] Tak jsme si s Mildou popovídali
a tuším, bez oboustranné touhy se ještě někdy vidět, se ro-
zešli.

Ve sv˘ch 33 letech v roce 1921 zaãal JOSEF HODEK

psát rodinnou kroniku a hned v úvodní ãásti zapsal svÛj
trochu nadnesen˘ názor na Ïeny: 

„Až po pás náleží snad žena bohům, ale od pasu dolů je
určitě ďáblova.“ Tak nějak povídá Shakespeare v Králi Le-
arovi o ženě. A tohoto motivu použil jsem jako frontispice
k celé této knize.

Žena po pás ďáblova a ta druhá polovice, že náleží bo-
hům? Není snad to jenom flirt s bohy? Neslouží ďáblu,
i když bohům obětuje, k nim se modlí?

Ďáble, zaplač nad svým vítězstvím nad světem; což ne-
cítíš, že žena a její zadek tebe přemohl. Tys pánem světa,
ale ona tebou vládne, neboť i ty jejímu zadku přisluhuješ!

Žena, čím více se snažíme nemysliti na ni, tím usilov-
něji ona nás přepadá i v těch nejčistších okamžicích naše-
ho myšlení, ona proniká naší duší, ona naplňuje naše tělo
a rozpaluje je v horečných plamenech touhy po ní. Ona
stravuje naše tělo i ducha našeho. Žena proniká vším, vše
vyplňuje, vším vládne – jsme otroky jejích choutek a vášní,
ona nás bičuje svými náladami po celý náš život, ona pod
maskou lásky rozsévá nenávist, pro její kratochvíli vraždí-
me jednotlivě i v masách. Pokorně a oddaně přisluhujeme
jejím rozmarům za falešný její úsměv, za trochu rozkoše,
jež nás nepovznáší, ale nás zabíjí.

Žena protíná celý náš život, je ocelovým drátem, na nějž
naše já jakoby napíchnuto, navlečeno; cítíme řezavou bo-
lest jeho, jak volně s postupem času nás protíná, námi se
provléká, naši duši, naše nitro prořezává. A vyhnutí není!

Žena – matka nás přivádí na svět, žena – milenka saje
s rozkoší sílu naši, jíž my sami radostně jí dáváme, žena –
manželka rozmnožuje naše pokolení, žena – stařena naše
oči zatlačí k věčnému spánku.

Žena je všade, ona byla, ona jest a ona bude vždy, je
všudypřítomná, je nesmrtelná – je věčná. Je krásná i ve své
ohavnosti a je ohavná i ve své kráse. Je milá ve své nená-
visti a je protivná i svojí láskou. Ona rozehřívá žárem své
přízně a lásky. Ona mrazí svojí lhostejností a chladem.
V plameni jejího žáru naše tělo i duše naše chladne
a v chladu její lhostejnosti rozpaluje se naše tělo až k ho-
rečce šílenství, spaluje se v žáru touhy po ní. Je světicí ve
svém hříchu a je ďáblem, když se modlí. Je průhledná
i v nejhlubších svých tajích, je tajemná i tenkrát, když zdá
se býti nejprůzračnější. Je nekonečné tajemství, je věčným
programem nikdy nevyčerpaným.

Je bodem, kolem něhož i umění se otáčí od pravěku až
po naše časy:

Skulptury indických chrámů, sochařská díla řecká, řím-
ské Venuše, madony doby renesanční, vášnivý barok, ona je
středem barevných zázraků impresionismu, je impulsem
k dílům dělníků černého umění grafického: Dűreroví
a Rembrandtovi, je dokonce motivem pro celé životní dílo
Felicienu Ropsovi a Aubrey Beardsleymu.

Ona svým bohatstvím naplňuje i díla literární. Díla
všech, od těch nejmenších z těch malých až k vrcholným gé-
niům, jsou jí přeplněna. Od Bible svaté přes Aristofanovu
Lysistratu až Baudelairovi, Barbey ď Aurevilovi a Rabin-
dranath Tagoremu. 

I v hudbě, v tom nejčistším, v tom nejsvětějším umění,
má ona své místo jistě nejpřednější. Ji slyšet se smát v me-
lodiích Griegových, Smetanových a Dvořákových, její hlas
zaznívá z mohutných akordů Beethovenových. Žár její
vášně vine se i z nejprostších písní národních – proniká až
k netajemnějším strunkám naší duše, již rozezvučí v touze
po ní.

Žena, žena, žena – slyšíme ze všech stran, ona je počát-
kem i koncem našeho života. Ona jest bohem – stvořitelem
naším – my jsme děti života jejího – jí náleží i veškeré dí-
lo naše.

Exlibris J. HODEK, 
dfievoryt, 50:65, 1913

FR¯DA MEISEL, 
tfiíbarevn˘ dfievoryt, 98:98, 1913

Exlibris eroticis J. P. (J. PORTMAN), dfievoryt, 64:99, 1914
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Já, dítě tvé, tvůj sluha, tvůj otrok, ty ženo mocná, silná
ve své lásce a nenávisti, ve své vášni, neřesti a hříchu, ty ne-
vyčerpatelná studnice radosti a rozkoše, ty květe omamných
vůní, ty pokrme rajské chuti, ty nápoji občerstvující, ty utě-
šitelko mých hladových žádostí, ty osvěžitelko mých únav –
ty světlo, ty slunce mé – ty bohu můj, ty stvořiteli můj, to-
bě děkuji za svůj život, tobě děkuji za vše, co štědré tvé tě-
lo mi nabídlo a co já tak rád přijímám, tobě děkuji za vše
co doposud od tebe jsem dobrého vzal.

Tobě chci povždy sloužit, na tebe myslit, pro tebe praco-
vat a tobě se obětovat.

Ty budiž mi povždy příznivá, ty budiž mi pomocná, ty
budiž mi programem i v této knize, již tobě jsem zasvětil,
tebou ji vyplnil až do té poslední stránky.

Je‰tû téhoÏ roku 25. srpna 1921 se JOSEF HODEK oÏe-
nil s MARIÍ (MÁJOU) JIâÍNSKOU; uãitel si vzal uãitelku.
Do své kroniky mimo jiné zapisuje: Vzal jsem ženu z ru-
ky osudu, aniž bych vybíral – a dostal jsem ženu, jakou
jsem chtěl. Mám ženu, jednu jedinou a v ní mám ženy
všechny. Ona jest má radost, má útěcha však i žal a smu-
tek můj. Ona je mé štěstí obrovské a nekonečné, však i bo-
lestí je mou. Ona je mým světlem jasným, sluncem plod-
ným a hřejivým, však i stínem tmavým, z něhož chlad až
hluboko do mé duše proniká. Jejích rukou pilných práci já
zřím kolem, však i nečinnosti, sladké duně tak ráda se pod-
dává. [ŠŠŠ] Já miluji svou ženu drahou – tak rád ji mám,
víc než svoji matku, než slunce, vodu, zemi, než květy ja-
ra, já ji zbožňuji. Já rád ji mám víc než vše, co život dát
mi může, ona je mi vším – ona nekonečným štěstím mým.
Když duše má mne zabolí i ona se mnou pozasteskne, když
radost mám, ona se mnou zazpívá. Ona se mnou vysoko
v ideálů výši letí, však i v hloubku dolů – dolů se mnou jít
se nebojí. [ŠŠŠ] Co já jí dáti mohu za to? Za dobrotu, její
oddanost? Svou duši? Ta prázdná je a ubohá – své tělo?
Nezdravé a slabé je. Svou sílu? Jiným příliš jsem ji rozdá-
val! Své jméno? To její bylo lepší přec! Snad jmění své, je-
hož nemám? Či svou práci snad? Přijmeš ji, má ženo jedi-
ná? Svou práci nabízím já Tobě, jen pro Tebe chci praco-
vat, k Tvým nohám chci složit vše, co jsem dosud vykonal
a vykonat snad budu ještě schopen. Ty přijmi ji, vezmi las-
kavě a neodsuzuj, důvěřuj a mně pomáhej.

JOSEF HODEK dostál sv˘m slovÛm, která zapsal do
kroniky na poãátku svého umûleckého tvÛrãího úsilí.
Svoji lásku k manÏelce spojil pevnû se svou prací umû-
leckou, ve které vidûl své poslání, a cel˘ Ïivot se snaÏil
od svého odhodlání neustoupit. 

Zobrazování Ïenského aktu se promítlo do grafické-
ho díla JOSEFA HODKA pfiedev‰ím v grafick˘ch cyklech.
V roce 1914 vznikl cyklus dvanácti dfievorytÛ Pan, vy-
dan˘ v Buchlovicích na Moravû v edice Trojrám ve 100
v˘tiscích. TfiebaÏe hlavním hrdinou cyklu je Pan, nalez-
neme zde rovnûÏ zobrazené krásné nymfy. V roce 1919
následoval dal‰í cyklus dfievorytÛ s názvem Život, vy-
dan˘ nákladem autora v Plzni v 25 v˘tiscích. Cyklus
Îivot postrádá jednotné zpracování dfievorytÛ, z nichÏ

nûkteré autor ruãnû koloroval, ale nalezneme zde rovnûÏ
mistrovsky zpracované Ïenské akty. Následující cyk-
lus V lese z roku 1929 je zpracován v osmi velk˘ch li-
tografick˘ch listech a byl vydán ve 100 v˘tiscích JOSE-
FEM HLADK¯M v Praze. Cyklus V lese vypráví o blaÏe-
ném Ïivotû lesních víl; je to tedy idyla pojatá klasicky.
O dal‰ím cyklu Žena za plentou z roku 1929, kter˘
vznikl na základû objednávky dr. JAROSLAVA POLÍVKY,
se jiÏ dovídáme z kroniky: Druhá věc, kterou jsem hned
na počátku roku začal, byl cyklus grafických listů pro Ing.
Dr. Polívku v Praze-Bubenči 607. Začal jsem, aniž bych
byl věděl, co z toho bude. Jediné, co mi bylo jasné, že tam
bude, byl ženský akt. A tak Marie pózovala a já kreslil
a kreslil, až z toho vyšel cyklus, který jsem nazval Žena za
plentou. Tři listy jsem udělal dřevorytem, dva barevnou
litografií, jeden jednobarevnou litografií a dva leptem.
Celkem tedy osm listů.

O slovní doprovod požádal jsem p. Dr. Jarmila Kreca-
ra, knihovníka Národní knihovny. Velmi ochotně slíbil,
ale v poslední chvíli odřekl a tento úkol předal kolegovi, též
knihovníku Národní knihovny p. Dr. Miloslavu Novotné-
mu. A celek dopadl dobře. Celá věc 1. května 1929 byla
hotova a p. Dr. Polívkovi odeslán celý náklad. Honorář
dostal jsem, jaký jsem žádal, 2500 Kč a 10 výtisků, vedle
toho pro sebe dal jsem si vytisknout recensních 15 výtisků.

Byla to opět větší grafická práce po dlouhé době. Tak ně-

Ze souboru Îena za plentou, lept, 233:158, 1927
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jak mě přestává grafika vábit a čím dál tím více miluji ob-
razy. Je to živější práce, malování je pro mě opojení, kdež-
to grafika mě unavuje – je spíše dřinou nepříjemnou, než
radostí.

Také hned po skončení cyklu Žena za plentou dal jsem
se s velikou chutí do malování.

Skuteãnû, pokud se t˘ká zobrazení Ïenského aktu, byl
tento cyklus posledním HODKOV¯M souborem. 

SoubûÏnû s cykly vytváfiel JOSEF HODEK exlibris a no-
voroãenky, kde opût pfievaÏovalo zobrazení Ïenského ak-
tu, jistû na základû pfiání zadavatelÛ. Práce to jsou nad-
míru zdafiilé a i mezi souãasn˘mi sbûrateli vyhledávané.
Velkou skupinu zadavatelÛ tvofií zahraniãní sbûratelé
z Nûmecka, Nizozemska, Belgie a Dánska. Z nich byl
velmi dobr˘m pfiítelem JOSEFA HODKA PAUL HEINICKE

(1874–1965) z Lipska, kter˘ pozdûji Ïil ve Cvikovû,
a jeho sbírka 12 000 exlibris je uloÏena v muzeu – na
zámkuk Burgk.

V roce 1922 JOSEF HODEK vydal v nákladu 30 v˘tis-
kÛ soubor erotick˘ch exlibris, kter˘ obsahuje deset ruã-
nû kolorovan˘ch dfievorytÛ. Erotická exlibris se v tvorbû
Josefa Hodka objevují zejména na poãátku jeho grafic-
ké tvorby a pochopitelnû jsou vyhledávána a cenûna.
Ojedinûlé je exlibris (Erotica Lifkiana) pro Dr. LIFKU

z Prahy.
Malba aktu není u JOSEFA HODKA ãastá, v kronice

nalezneme tyto záznamy: První z roku 1939: Minister-
stvo školství a národní osvěty zakoupilo z tohoto souboru
jeden: Čtenářka. Byl to ženský aktík – ležící žena na po-
steli s knihou v ruce. Dostal jsem za něj 800 Kč. Druhý
z roku 1941 – S nejlepším výsledkem potkala se výstava
uspořádaná vzorně v nově uspořádaných místnostech závo-
du od 10. 12. do 24. 12. 1941 pod názvem Výtvarná žeň
západočeských výtvarných umělců. Na tuto výstavu podal
jsem 12 obrazů, 10 z vrácených se z Prahy a 2 akty, ke kte-
rým mně stála modelem moje hospitantka M. Bohuslavo-
vá, děvče opravdu velmi hezké a inteligentní. Když jsem
o prázdninách dojížděl do Plzně vyřídit školní věci, ochot-
ně vyhověla mému pozvání a postála mi modelem k těmto
dvěma obrazům: Leda a Ranní toaleta. Práce se mi ne-
zdařila na 100%, nemám přec tolik pohotovosti, abych po-
dobný motiv zmohl naráz a dobře.

Zdafiilé jsou akvarelové kresby aktÛ, které nalezneme
v kronice, kde navíc mÛÏeme sledovat v˘voj zobrazení,
jak˘si odraz v˘voje ãeského v˘tvarného umûní od roku
1921 do 70. let 20. století v zobrazování Ïeny. K akva-
relÛm Ïenského aktu se JOSEF HODEK vrátil ve druhé
polovinû 20. století, kdy rovnûÏ vyuÏíval pro zobrazení
Ïenského aktu barevnou litografii.

Zobrazení Ïeny a Ïenského aktu pouÏíval JOSEF HO-
DEK hojnû pfii ilustraci bibliofilsk˘ch knih, napfi. pro
knihu JOANNY BRICAUD âerná m‰e, vydanou v Plzni
VLADIMÍREM ÎIKE·EM ve 100 v˘tiscích s pûti Hodkov˘-
mi dfievoryty v roce 1925. Následovaly dal‰í knihy: MI-
LOSLAVA NOHEJLA Promûna z roku 1927, Zápisník zmi-
zelého z roku 1928, JOSEFA KNAPA Îloutnou stránû
z roku 1929, ERBENÒV Zlat˘ kolovrat, JOSEFA KOPTY

Eli‰ka a dva (barevné litografie), BOHUMILA POLANA

BásníkÛv stín, VOJTùCHA SEDLÁâKA Incognito, FRAN-
TI·KA SU·ILA Odbûhlá matka, KARLO VOKÁâE Odlet
vla‰tovek a Pláã bez slz z roku 1930, BENJAMINA KLIâ-
KY Sleãna z kiosku (barevné litografie) z roku 1931
a MARIE MAJEROVÉ Dvû povídky (barevné litografie)
z roku 1933. Snad nejkrásnûj‰í HODKOVY barevné dfie-
voryty jsou v básnické knize JANA ·OBRA Prameny jara
z roku 1927, kde je ‰est rozmûrn˘ch ãtyfibarevn˘ch dfie-
vorytÛ, v nichÏ dominují Ïenské postavy. 

VraÈme se opût k rodinnému Ïivotu. MARIE HODKO-
VÁ porodila 13. ãervence 1922 prvorozeného syna JANA,
kter˘ v‰ak k jejich velkému Ïalu zemfiel 4. kvûtna 1926,
tedy v necel˘ch ãtyfiech letech, na zápal mozkov˘ch
blan. Druhorozen˘ syn JAN BOLESLAV se narodil 25. ãer-
vence 1927, aby uti‰il jejich bolest a pfiinesl radost do
dal‰ího Ïivota, jak JOSEF HODEK pí‰e v kronice: Blažená
buď a na věky radostná chvíle, kdy utrpení naše skončeno
návratem našeho Janíčka. Zdráva buď moje ženo, Marie,
požehnaný buď plod života Tvého, náš drahý – druhoroze-
ný syn Jan.

Do Ïivota a tvorby JOSEFA HODKA se vrací radost, po-
hoda a chuÈ do v˘tvarné práce. Vrací se k malbû Ïenské
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figury (V koupelnû, U zrcadla, âtenáfika) a v roce 1929
vznikl jiÏ zmiÀovan˘ nádhern˘ grafick˘ cyklus Îena za
plentou.

Svoji kroniku zdobí ãasto barevn˘mi akvarely a kolo-
rovan˘mi pérovkami Ïenského aktu.

Inspirací pro tvorbu jsou pro nûj náv‰tûvy pafiíÏsk˘ch
galerií, francouzské v˘stavy v Praze, ale i náv‰tûvy Berlí-
na a Vídnû. Následující tfiicátá léta v‰ak pfiiná‰ejí smut-
né události: smrt rodiãÛ jeho Ïeny, smrt jeho otce
a chmurn˘ v˘voj evropské politické situace spojen˘
s nástupem fa‰ismu a nacismu. Nav‰tûvuje je‰tû Belgii
a opût PafiíÏ. Do kroniky zapisuje: Proč nám nepřejí tro-
chu klidu, trochu radosti ze života, z práce pokojné. Jak se
těším sám na další práci, na nové výstavy; o nové nápady
ani o chuť k jejich provedení není nouze, jen to stálé stra-
šení, ta dusná atmosféra nedopřává člověku klidu – leden
1936.

Po znám˘ch událostech – mnichovském diktátu 
(jehoÏ následkem jsme ztratili pohraniãní území), vzni-
ku Protektorátu Böhmen und Mähren (tedy faktickému
zaãlení ãesk˘ch zemí do Nûmecké fií‰e), nástupu REIN-
HARDA HEYDRICHA do funkce zastupujícího fií‰ského
protektora a následující represe, je‰tû vystupÀované po
jeho smrti následkem atentátu, se JOSEF HODEK rozho-
dl kroniku zakopat: Od května roku 1942 až do dnešní-
ho dne ležela tato kniha hluboko zakopána v naší stráni
spolu ještě s mým armádním revolverem pod kořeny mod-
řínu, který jsem jako chlapeček sázel s otcem, když jsme za-
lesňovali naši holou stráň. Tři roky si poležela hluboko
v zemi vložena do krabice, kterou mi k tomu účelu zvlášť

zhotovil pan Velebil, ciselér z Plzně. Poležela si a po třech
letech jsem ji vyhrabal zachovalou, nepoškozenou, tak jak
jsem ji tam uložil z hrůzy před persekucí zastupujícího říš-
ského protektora Reinharda Heydricha. Po osvobození re-
publiky v roce 1945 spojenci JOSEF HODEK kroniku vy-
kopal, doplnil chybûjící roky a pokraãoval v zápisech. 

V roce 1952 zemfiela matka JOSEFA HODKA (otec
zemfiel jiÏ v roce 1927), kterou velice miloval a ãasto ji
v Hofiehledech nav‰tûvoval. V kronice uzavírá JOSEF

HODEK svoje vzpomínky na matku: A tak holt ten život
běží, noví a noví se rodí a staří musí udělat místo. Odešla
lehce, bez dlouhého stonání a bez velikých bolestí. Se všemi
se v míru rozloučila: „Už nejsem k ničemu, víc překážím,
než prospívám, už půjdu za tatínkem“. Marné bylo vy-
mlouvání, chtěla už umřít a také skutečně umřela. V sou-
vislosti s úmrtím své matky vyryl JOSEF HODEK její zda-
fiil˘ portrét a vytiskl jej na úmrtním oznámení.

V roce 1952 se zam˘‰lí nad sv˘m zdravím: Tak stár-
nem, už ne pomalu a nepozorovatelně, ale rychle, až moc
rychle a následky stáří se ukazují na všech stranách. Uši
nedoslýchají, oči, zrak, který jsem míval jak ostříž, slouží
jen na určitou vzdálenost, kreslit a číst bez brýlí už vůbec
mi nelze, plíce – dech, těžkosti při stoupání do schodů a do
kopců i to vyčůrání, jak když starý hrnec teče, zvlášť když
trochu se nachladím. Dnes nějaké to deci vínka, kterého
jsem kdysi mohl vypít míru znamenitou bez jakýchkoli
následků, rozbolaví útroby vpředu i vzadu. Sexuálně až
do poslední doby vždy pohotový a při chuti i síle, najed-
nou až nápadná slabost a ochablost. Ne snad, že by chuť
nebyla, ta myslím žádného muže neopustí, dokud posled-

Exlibris A. DROBN¯, 
tfiíbarevn˘ dfievoryt, 100:47, 1913

Exlibris WALTER RICHTER, 
kolorovan˘ dfievoryt, 122:75, 1914

Exlibris FR. BùLOVSK¯, 
dfievoryt, 99:85, 1914
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ní dech nevypustí. Bez zubů se člověk nají, konečně umě-
lé zuby – protéza – dělají stejně dobrou službu jako zuby
vlastní, a byl-li dentista obratný a dobře to udělal (jako
v mém případě), jsou ty umělé zuby příjemnější než zuby
vlastní (alespoň nebolí). Ale pomoz stářím zdecimované-
mu pohlaví! Protézou? Jo, pak z toho snad alespoň něco
bude mít ta žena, kterou tím oblažuješ, ale ty jistě jen ve-
liké hovno. No bylo toho za celý ten život někdy až moc
a všechno má svůj konec. Tak konečně rozumím dnes ne-
božtíku panu faráři Šloufovi, když v letech svého stáří na-
pomínal své farníky: „Nesmilněte lidičky, vždyť z toho nic
není.“

Zaãátkem roku 1952 pfiibyla do Hodkovic rodiny
nová Ïena, VLASTIMILA NESNÍDALOVÁ, nevûsta syna 
Jana. Z kroniky se dovídáme: Děvčata, dcerky bratrů:
Václavova Zdeňka, Ladislavova Helena, Vojtěchova Han-
ka, všechny tři si našly muže a v jednom roce (loni 1951)
se vdaly. Také na našeho Honzu to letos sedlo. Děvče měl,
už dávno, snad od dětství s ní chodíval a byl nějak nesvůj
v posledním čase; poradil jsem mu, aby se oženil. Rád upo-
slechl a do 14 dnů byla svatba. 21. ledna 1952. Na vlast-
ní byt a naprosté odpoutání od rodičů bohužel v dnešní do-
bě budování socialismu a těžkého průmyslu nebylo nej-
menší naděje. Nevěsta Honzova: Vlastimila Nesnídalová,
narozená 28. října 1928. Matka její Marie Vojáčková
(dívčí jméno) pocházela z Hořehled, znali jsme ji, jako
hezké děvče se provdala za Nesnídala – byl z Prahy a to je
vše, co o něm vím. Brzy zemřel a Vlasta byla jediné dítě.
Matka se znovu provdala v r. 1941 za četnického stráž-
mistra Čečka ve Spáleného Poříčí, který také brzy zemřel,
ale bez potomků. Zbyly tedy Vlasta s matkou samotny. Ži-
ly ve Spáleném Poříčí, později v Plzni v Husově ulici –
v Plzni vychodila Vlasta měšťanskou a obchodní (dvoule-
tou) školu. Po absolvování byla zaměstnaná v účtárně
ZKD. S Honzou se znali z Hořehled, kde bývala často
u dědy Vojáčka. Chodili spolu a zas nechodili, až se vzali.
Nebyli jsme s mámou proti – Vlasta je děvče velmi hezké,
slušné, tiché a až příliš skromné. Jediné jí máme za zlé, že
je stále tolik ostýchavá, že stále ještě není zcela naše, stále
doma, až příliš cizí. I to chápeme. Mladí manželé chtějí
být sami a ne zakopávat stále o staré. Zatím nelze jinak –
však my také u nich věčně nebudeme.

Exlibris SLÁVA JIâÍNSKÁ,
dfievoryt, 83:79, 1925

Vlastní novoroãenka, 
tfiíbarevn˘ dfievoryt, 150:111, 1934

Vlastní novoroãenka, 
kolorovan˘ dfievoryt, 162:105, 1930  

JOSEF HODEK s matkou MARIÍ, pfied rokem 1952
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Narození vnuãky JANY pfiivítal JOSEF HODEK radost-
nû a v pozdûj‰ích letech se stala dospívající Jana novou
inspirací pro stárnoucího autora. Její pfiíchod zapsal 
takto: Do rodiny nám přibyl nový človíček – holčička. 
17. května 1955 se narodila Vlastě v porodnici dceruška.
Do poslední chvilky s ní Vlasta chodila a ještě v den naro-
zení malé Janičky, tak ji po tátovi pojmenovali, byla Vlas-
ta – matka ještě v úřadě. Porod byl snadný, bez potíží
a bez všech komplikací. Po týdenním pobytu v porodnici si
je Honza přivezl domů. Janička nebyla žádný obr, při na-
rození vážila 2,85 kg, a přec změnila život u nás úplně.
Teď teprve cítíme všichni, jak je náš byt malý. Honza
i Vlasta pokoušeli se na všech stranách získat byt, bohužel
veškeré pokusy byly marné.

Po roce 1960 pfieru‰il JOSEF HODEK na více neÏ deset
let zapisování do rodinné kroniky, kde ponechal na kon-
ci nûkolik listÛ voln˘ch. Pokraãování na poãátku roku
1971 bylo neradostné, kdyÏ 29. ledna 1971 zemfiela je-
ho milovaná Ïena MARIE: Opustila nás ráno kolem devá-
té hodiny na psychiatrické klinice prof. E. Vencovského po
tříměsíčním léčení naše nejdražší a nejmilejší, vzácná že-
na, manželka, naše máma i bába, pečlivá, pracovitá
a opatrná, všem milá a ohleduplná. Byla krásná v mládí
i v stáří, ušlechtilá, vkusná a taktní. Měli jsme ji rádi a jí
si vážili všichni, kdož ji znali. Nezapomenu nikdy, neza-
pomeneme na naši nejmilejší Marii. Také její úmrtní
oznámení ozdobil JOSEF HODEK dfievorytem.

JOSEF HODEK snad nikdy v Ïivotû nezahálel. Pfii pro-
ãítání jeho kroniky se dovídáme o velkém mnoÏství ob-
razÛ, kreseb, grafik, kniÏních ilustrací a exlibris, které
vytvofiil. Byl a stále je právem povaÏován za vÛdãí osob-
nost plzeÀského v˘tvarnictví první poloviny 20. století.
Sv˘m pragmatick˘m pfiístupem, tvÛrãím nad‰ením
a neustál˘m studiem dûl v˘znamn˘ch svûtov˘ch umûlcÛ
se snaÏil, aby nezapadl do stereotypu, a snaÏil se naplnit
ty ideály, které si na poãátku své umûlecké dráhy vyt˘-
ãil. Nemûl to lehké, byl uãitelem na obecné ‰kole a ãas
pro umûleckou ãinnost odkrajoval ze svého volna. Zpo-
ãátku pracoval ve velmi stísnûn˘ch pomûrech. Mûl v‰ak
fiadu pfiátel, ktefií jej podporovali v jeho umûlecké tvor-
bû, napfi. B. BENE·E BUCHLOVANA, prof. JIND¤ICHA âA-
DÍKA, fieditele UmûleckoprÛmyslového muzea v Plzni,
malífie BOHUMILA KRSE, nakladatele JOSEFA HLADKÉ-
HO, malífie BOHUMILA KRÁTKÉHO a fiadu dal‰ích plzeÀ-
sk˘ch umûlcÛ a osobností. JOSEF HODEK byl jedním
z mála celoÏivotních pfiátel JOSEFA VÁCHALA, kter˘ ho
na poãátku jeho umûleckého rozhodování zasvûtil do ta-
jÛ dfievorytu a v˘raznû ovlivnil poãáteãní roky jeho gra-
fické tvorby.

Svoji kroniku uzavírá takto: A kolik času nám starým
zbývá? Však také – vždyť dorůstají a také stárnou nové ge-
nerace. Náš druhý Jan se dožívá letos v srpnu – kdy my dva
s Marií jsme měli slavit svatbu zlatou po padesáti letech –

roků 44. Pracuje spokojeně ve Škodovce, jeho manželka
Vlasta jako hlavní účetní v hotelu Škoda a mladá, hezká
a chytrá Jana studuje na gymnasiu Julia Fučíka na ná-
městí Odborářů. Postavili si novou chatu v Mítově, a tak
už budou jezdit na léto do vlastního útulku. Jsou spokoje-
ni, snad i šťastni. Dej bůh, aby život jejich plynul tak dá-
le bez nehod a válek a všech nepříjemných trablů. Jen
všechno dobré jim přeji až do konce jejich života v spoko-
jenosti a lásce.

Zb˘vá dodat tragick˘ epilog. Po smrti JOSEFA HODKA

na podzim roku 1973 bylo ‰tûstí rodiny syna JANA pfie-
rváno tragick˘m úrazem dcery JANY pfii lyÏafisk˘ch zá-
vodech na ‰umavském ·piãáku v bfieznu roku 1974. Po
úrazu hlavy zÛstala invalidní a je stále více odkázána na
laskavou péãi sv˘ch stárnoucích rodiãÛ.

Ilustrace k povídce 
M. MAJEROVÉ Modrá ko‰ilka, L1/4, 70:73, 1933
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GU S TAV ER H A RT

VÁCLAV RYTÍ¤ – malífi, kreslífi, grafik, heraldik, vydavatel
a editor; autor dodnes vyhledávan˘ch odborn˘ch publika-
cí, roãenek a popisn˘ch seznamÛ exlibris. Narozen v Praze
22. prosince 1889, krátce studoval u uznávaného malífie
zvífiat prof. LUDVÍKA VACÁTKO (1873–1956), av‰ak jiÏ ja-
ko dvacetilet˘ pro‰el vandrem pû‰ky aÏ do PafiíÏe, kde (rov-
nûÏ nepfiíli‰ dlouho) nav‰tûvoval je‰tû ateliér sochafie a cize-
léra KARLA B. MALINY (*1919). JiÏ v této dobû zaãal se v˘-
raznûji projevovat jeho zájem o oblast drobné grafiky,
respektive o tvorbu exlibris, jejichÏ poãet v rozmezí let
1905–1943 dosáhl na 330 exempláfiÛ – proveden˘ch ãasto
v nûkolika variantách nebo s rÛzn˘m barevn˘m fie‰ením.
V dobû pfied první svûtovou válkou jednalo se v‰ak vût‰i-
nou jen o nepoãetné a z bûÏného prÛmûru nikterak nevy-
boãující práce, které svûdãí pfiedev‰ím o hledání vlastního
v˘razu a snaze o dosaÏení osobitého tvarosloví (el dr. J.
BARTHA Muž klestící si cestu mečem, 1910; CH. DUPONTA

Muž u bouquinisty, 1910; dr. J. HUBENÉHO Brko v kala-
máři, 1912). Na nûkter˘ch z tûchto ran˘ch exlibris i vol-
n˘ch prací je dobfie rozpoznateln˘ vliv dobové secesní ma-
n˘ry a nálad „konce století“ (vl Poprsí ženy a fallus, dfievo-
ryt, 1910; vl Zloděj s ukradenou knihou
na šibenici, 1912), které ostatnû, byÈ v ji-
né rovinû, nezapfiou ani práce pozdûj‰í,
smûfiující buì k v˘razné ornamentální
stylizaci (ãtvefiice zelen˘ch propleten˘ch
ryb na el BOHUMILA RYBY, 1914), nebo
aÏ do geometricky opro‰tûné a kompo-
ziãnû pfiesnû vyváÏené lapidárnosti,
v tomto pfiípadû „pouh˘ch“ iniciál
kfiestního jména a pfiíjmení (el MUDr.
MARIE WOLFOVÉ, 1926). 

Zlomov˘m a také mimofiádnû plod-
n˘m zdá se b˘t rok 1913, ve kterém
mlad˘ umûlec vytvofií jiÏ cca 25 (!) tûch-
to pÛvabn˘ch a nezamûniteln˘ch grafic-

k˘ch dûl. Za jiné mÛÏeme vzpomenout minucióznû pro-
pracované erbovní exlibris pro rytífie FR. ELSNICE (jeho va-
rianta se objevuje je‰tû v r. 1914 a 1915), exlibris pro ty-
pografa RUDOLFA KARAJSE Sazečský šotek nahlížející do 
džbánu, Notre Dame pro FELIXE KUNCE nebo nezastfienû
eroticky ladûnou Středověkou dámu s vysoko zdviÏenou
sukní pro známého znalce a sbûratele tohoto Ïánru K. J.
OBRÁTILA (1866–1945), v pojetí blízkém o jedenáct let
mlad‰í Ledě s labutí (el JAROMÍRA MALÉHO). Pfiipomenout

lze i Rozevřenou knihu na kovadlině pro
dnes jiÏ pozapomenutého novináfie, básníka
a pfiekladatele FRANTI·KA S. PROCHÁZKU

(1861–1939) ãi Rybník s rukou kostlivce, ur-
ãen˘ pro knihovnu MUDr. â. ST¯BLA. 

Rytífiova tvÛrãí aktivita nepolevuje ani
v kru‰n˘ch ãasech po vypuknutí války, v le-
tech 1914–1918. Tehdy, nepochybnû i pod
tíÏí této neradostné doby, ztvárÀuje nápad-
nû ãasto námûty veskrze chmurné, tísnivé,
nejednou snad aÏ morbidnû dûsivé, plné
beznadûje, strachu a opu‰tûnosti, jako jsou
napfiíklad Smrtonoš vytahující zuby záložku
z knihy (el pro dr. MIRKO BOUâKA, 1916),
Ruka držící lebku (el pro MUDr. JIND¤I-

Vlastní karikatura, akvarel, 190:135, 1913

Václav Rytír
zapomínan˘ autor exlibris

a publicista 

ˇ

Skica nerealizovaného exlibris, 
akvarel, 160:110, 1914
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CHA CRHU, 1915), Ruka kostlivce vyhrabující rostlinu (el
pro básníka JAKUBA DEMLA, 1915), Upír držící nad kni-
hou hlavy orla (el pro JOSEFA HAMPLA, 1916), Masky visí-
cí na provaze (el pro JAROSLAVA HURTA, 1915), Lebka před
otevřenou knihou (el pro dr. OT. JANÁâKA, 1915), Mystický
obrazec s lebkou uprostfied Davidovy hvûzdy obklopené
Uroborem (el pro JAROSLAVA KRUTU, 1914), Mefistofeles
vyhlížející z knihy (el pro B. MAZALA, 1917), Kosa s hadem
a smrt (el pro zakladatele moravské otolaryngologické ‰ko-
ly MUDr. FRANTI·KA NINGERA (1886–1966) z roku
1914, Ruka odhánějící letícího netopýra (el pro F. POLIDA-
RA, 1916), Netopýr s otevřenou knihou (autorovo vlastní el,
1915), Muž sedící na kůlu v moři (el pro JOSEFA S¯KORU,
1917), Koniáš u hranice dohořívajících knih (el pro JOSEFA

ZELENÉHO, 1916)... Do této fiady jistû patfií i pozdûj‰í vy-
soce sugestivní dvoubarevná litografie s chrliãem v podobû
Satana na ochozu pařížského chrámu Notre Dame (1926),
zhotovená pro proslulého architekta dr. ing. JAROSLAVA

POLÍVKU (1886–1960), pÛsobícího od konce tfiicát˘ch let
ve Spojen˘ch státech.  

Jen obãas, skoro sporadicky, objevují se témata veselej‰í,
jmenovitû RYTÍ¤ÒV oblíben˘ kfiehk˘ mot˘l (el pro JARMI-
LU FRAUSTUSOVOU, 1916, BOÎENKU ZBÍRALOVOU, 1915

a MARII RYTÍ¤OVOU, 1916), pÛvabn˘ exotick˘ pták (Raj-
ka na stromě, el pro FRANTI·KU ¤ÍHOVOU, 1917), Zátka
od šampaňského ve vavřínovém věnci (el FERDINANDA HEJ-
NY, 1914), grotesknû vyhlíÏející farfadeti (el pro J. BROUS-
KA Šotek s knihou sedící v oblacích, 1915; el pro VÁCHALO-
VU druÏku grafiãku ANNU MACKOVOU Trpaslík na hrad-
ní zřícenině, 1916; el pro LÁëU NOVÁKA Rarášek s holí,
1916; el pro archiváfie Národního divadla a fotografa VÁC-
LAVA PODRABSKÉHO Ďasík na knize vznášející se ve vzdu-
chu, 1915) nebo dekorativní Květy ve váze (el pro A. PLE-
CITÉHO z r. 1914).Tohoto druhu jsou koneãnû i nûkteré
práce inspirované jménem budoucího vlastníka, zdafiile vy-
uÏívající efektu „nomen omen“ (tzv. mluvící exlibris): Za-
jíc pokuřující z dýmky (1915) pro VÁCLAVA ZAJÍâKA, Zim-
ní krajina pro J. MRÁZE (1914), Pádící vlk (el PAVLA

WOLFA, 1918), Otakárek fenyklový a iniciály pro OTAKARA

LITOMISKÉHO, pocházející ov‰em aÏ z roku 1928.   
Jako mnoho jin˘ch ãesk˘ch umûlcÛ také VÁCLAV RYTÍ¤

vítá vznik âeskoslovenské republiky. Avantgardní dobové
proudy rozvíjející se v novém státû s neb˘valou silou a pro-
sazující se nekompromisnû na v˘tvarné scénû se ho v‰ak
pfiíli‰ nedotknou. Pob˘vá tehdy pfieváÏnû v Úvalech a se
zaujetím sobû vlastním pracuje ãasto i v plenéru – na rázo-
vitém Moravském Slovácku nebo v dosud stále je‰tû ma-
lebné krajinû âeskobrodska v blízkém okolí Prahy. Ta
ostatnû vÏdy patfiila k jeho vdûãn˘m inspiraãním zdrojÛm.
Podobnû jako star‰í JAN MINA¤ÍK a mlad‰í KAREL VOT-
LUâKA citlivû a s hlubokou empatií zachycuje (ponejvíce
v oleji a akvarelu) její historickou architekturu, kfiivolaké
uliãky a malebná zákoutí (Partie z Resslové ulice, 1916; Sta-
rodávný Ungelt, 1923; Kamzíková ulice, 1927; Věž u sv.
Jindřicha, aj.), z nichÏ mnohé, spolu s díly grafick˘mi,
pfiedstavil na velké souborné v˘stavû uspofiádané roku
1922 v jihomoravsk˘ch Buãovicích. (Poslední obdobnû
koncipovanou expozici, ãítající tentokrát na 140 (!) prací,
uspofiádá potom aÏ rok pfied svou smrtí také v Praze.)  

Z grafick˘ch technik uÏit˘ch jak ve volné grafice, tak
v exlibris jsou mu blízké zejména zinkografie, lept a lito-

Vlastní novoroãenka 1917, lept, 93:74
Vlastní novoroãenka 1923, 

kolorovaná zinkografie

Linoryt, 110:64, 1912, 
návrh V. R., ryl R. KARAJS

Zinkografie, 94:71, 1914 Lept, 86:138, 1915Lept, 137:110, 1923
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grafie; ojedinûle (bohuÏel) zkou‰í také dfievoryt a linoryt (el
dr. JAR. HUBEN¯ Brko v kalamáři, 1912), techniky, které
svojí tvrdû lineární expresivitou by právû zde, pod rydlem
Mistra jeho raÏby, dokázaly jistû zapÛsobit jedineãn˘m es-
teticky siln˘m úãinkem.    

V˘tvarná práce spolu s dal‰ími, zejména ediãními akti-
vitami, umoÏÀuje Rytífiovi poznat mnoho ãinorod˘ch
osobností tehdej‰ího spoleãenského a kulturního Ïivota.
Osobnû nebo korespondenãnû je v kontaktu s JI¤ÍM MA-
HENEM (el Pstruh, 1930, v naráÏce na spisovatelovu rybáfi-
skou zálibu), brnûnsk˘m bibliofilem a sbûratelem PhMr.
MOJMÍREM HELCELETEM (1879–1959), spisovatelem
a znalcem japonerií P. SIGISMUNDEM BOU·KOU, o.s. B.
(1867–1942), VLADISLAVEM RÖHLINGEM (1878–1949),
knihkupcem a nakladatelem JOSEFEM BO·EM (1889–?) –
el Stylisovaný stromek ve kbelíku, 1913, s velk˘m znalcem
grafiky a exlibris zvlá‰È, mnichovohradi‰Èsk˘m rodákem
ALOISEM EHLEMANEM (1889–1979) – el Anténa, 1926,
jeho rakovnick˘m kolegou ve stejném oboru ANTONÍNEM

LHOTOU (1884–1956) – el Ruka trhající z knihy listy s le-
topočty 1915–1917 z roku 1923, regionálním historikem
z KromûfiíÏe VLADIMÍREM NOPEM (1915–1982) – el
Okřídlený ďas mezi knihami a dal‰í z let 1941–1942, zná-
m˘m bankéfiem dr. JAROSLAVEM PREISSEM (1870–1946)
– el Fantastická hora, 1916, ‰achov˘m velmistrem KARLEM

OPOâENSK¯M (1892–1975) – el Šachistický motiv (1941),
bibliofilem a sbûratelem VÁCLAVEM RUDLEM

(1875–1958) – el Tři hrady v dekoru s granátovými jablky,
malífiem LÁëOU NOVÁKEM (1865–1944) a s mnoha dal-
‰ími. Nechybûl mezi nimi ani FRANTI·EK KUPKA, od nû-
hoÏ obdrÏel RYTÍ¤ koncem dubna roku 1928 z Puteaux
u PafiíÏe zajímav˘ dopis: „...doufám, Ïe jste jiÏ dávno hodil
za sebe théosofii, není nic lep‰ího neÏ prostá fyziologie, tam
alespoÀ se ãlovûk mÛÏe postavit na pevnou pÛdu.“ NaráÏel
zde snad na nûjak˘ bliÏ‰í dfiívûj‰í kontakt? Spoleãn˘ zájem
o tuto okultnû duchovní sféru, která byla tomuto svûtovû
uznávanému malífii v mládí tak blízká? Nevíme. Zajímavá
svûdectví lze snad nalézt v dosud neutfiídûné koresponden-

ci deponované v Památníku ná-
rodního písemnictví.

Dostupná biografická data
a podrobnûj‰í údaje o privát-
ním Ïivotû VÁCLAVA RYTÍ¤E

jsou dodnes pfiekvapivû skoupé
a omezené na skuteãnû jen ty
nejzákladnûj‰í. S urãitostí neví-
me dokonce ani to, zda MARIE

RYTÍ¤OVÁ, drÏitelka tfií exlibris
(Had na skále mezi topoly,
1913; Půlměsíc, 1914; Motýl,
1916) byla umûlcovou chotí.
V pfiípadû pfiátelsk˘ch vztahÛ
s VOJTùCHEM PREISSIGEM od-
kazujeme na jejich vzájemnou korespondenci (blíÏe viz Li-
teratura). Problém pfiedstavovalo i opatfiení Rytífiovy podo-
bizny, v˘sledkem hledání jsou tfii reprodukované portréty 
– více se najít nepodafiilo. 

Zb˘vá poslední tvÛrãí etapa, vymezená pfiibliÏnû léty
1939–1943. Celková tenze této doby je jistû v mnohém
blízká tíÏi let první svûtové války a nebudeme snad daleko
od pravdy, kdyÏ její projekci pocítíme i zde, aã konkrétní
dÛkazy pochopitelnû nejsou. „Mluvící“ exlibris (tento ter-
mín jsme si vypÛjãili z heraldiky) jako Beran na štítu (el pro
J. BERANA) z roku 1942 jsou jiÏ jen ojedinûlá, stfiídaná da-
leko ãastûji odpudiv˘m Hastrošem (el pro JANA BERÁNKA,
1942), Postavou s maskou (pro JOSEFA âERNOHUBÉHO,
1942), Obluda se zakrouceným ocasem a Sedící obludou, obû
el JOSEFA âÍÎKA, 1941), Spouští v knihkupectví a zlopo-
vûstnou Sovou (obû el pro JANA HUDERU, 1940 resp.
1942), Baziliškem na knize (el pro VLADIMÍRA NOPA,
1942), Rozčepýřeným ptákem na knize (el pro KARLA NO-
VÁKA, 1941), Saní a Drakem (obû autorova vlastní el, 1940
resp. 1941) nebo pohfiební Urnou na knize (el pro BOHU-
MÍRA ·TùTKU, 1940). V roce 1941 nechybí pak ani „pfií-
padn˘“ shora jiÏ zmínûn˘ Šachistický motiv. S trochou li-
cence pfiipusÈme, Ïe mohl, vedle profese jeho majitele, 

Karikatura od H. BOHMANA, 
reprodukce kresby, 1936

Barevná zinkografie, 
95:58, 1914

Barevná litografie, 
115:79, 1927

Lept, 98:66, 1933Barevná litografie, 
93:70, 1942

Barevná litografie, 
65:46, 1941



V˘bûr z literatury 

VODEHNAL PAVEL: VÁCLAV RYTÍ¤ – Exlibris (Spolek sbûratelÛ
a pfiátel exlibris, 78. seznam, Praha 1945). Zahrnuje 329 poloÏek.

DOLENSK¯ ANTONÍN: Sbírka kniÏních znaãek, RUDOLF B¤EZINA,
Praha 1923 

âeská grafika XX. století, Hollar, Praha 1997
VENCL SLAVOMIL: âeské exlibris, Hollar, Praha 2000
PREISSIG VOJTùCH. Dopisy z Ameriky Václavu Rytífiovi, 

Státní tiskárna, Praha 1945
TOMAN, PROKOP: Nov˘ slovník ãeskoslovensk˘ch v˘tvarn˘ch

umûlcÛ., V˘tvarné centrum Chagall, Ostrava 1993

Text vznikl pro potfieby Sborníku pro exlibris a drobnou grafiku
a byl soubûÏnû v témûfi identické podobû oti‰tûn ve Zprávách Spolku
ãesk˘ch bibliofilÛ ã. 1/2012. 
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vyjadfiovat i napûtí nad v˘sledkem osudového stfietu s voj-
sky Tfietí fií‰e, stojící tehdy v zenitu slávy sv˘ch váleãn˘ch
úspûchÛ.

Z posledního roku Ïivota VÁCLAVA RYTÍ¤E jsou známy
jiÏ jen tfii vlastníci jeho exlibris: pardubick˘ tiskafi a litograf
JOSEF âÍÎEK (el Jabloňová větev, Zkřížené ptačí nohy, Roz-
házené značky porcelánu), knihovník a dnes doyen morav-
sk˘ch exlibristÛ MIRKO RIEDL (*1920) – el Nápis na sta-
rém papíru a FRANTI·EK STEIMAR (el Kráčející lev s koru-
nou). Jimi se umûlec rozlouãil se svou nepfietrÏitou,
bezmála ãtyfiicetiletou v˘tvarnou tvorbou. Zanechal v‰e-
strannû cenné dílo a souãasnû i nûkolik „bíl˘ch míst“, 
která stále ãekají na nûkterého z jeho budoucích biografÛ
a interpretÛ. 

VÁCLAV RYTÍ¤ zemfiel opomíjen a v hmotné bídû 
24. ãervna 1943 v Úvalech (nikoli tedy v Praze, jak mylnû
uvádí TOMANÒV slovník) a je pochován na tamním hfibi-
tovû; ve mûstû, kde dlouhá léta Ïil a pracoval v Podûbrado-
vû ulici ãp. 708. Pfiíãina smrti v nedoÏit˘ch ãtyfiiapadesáti
letech není známa. V závûru opoÏdûného nekrologu „Člo-
věk a kumštýř“, kter˘ pfiinesla Národní politika 25. 8. 1943,
napsal pfiítel JAKUBA DEMLA, básník a knûz MARTIN JAN

VOCHOâ (1910–1967): „Za rakví ‰la pr˘ jen manÏelka,
bratr a stará maminka. Nikdo v Praze, nikdo ve svûtû ne-
vûdûl o skonu malífie, grafika a exlibristy svûtové proslulos-
ti (...). Ti‰e, tichounce ode‰el moÏná poslední ná‰ bohém
starého stylu, pamûtník slávy i bídy pafiíÏsk˘ch podkroví

Fotografie na náhrobku
na hfibitovû v Úvalech

Zinkografie, 71:46, 1941 Bar. zinkografie, 66:59, 1916 Zinkografie, 80:60, 1928 Zinkografie, 52:65, 1941

z období fin de siècle – a v jistém, donquijottovsky vzne‰e-
ném smyslu také rytífi poslední….“

Na kterémsi starém ‰lechtickém exlibris jsem kdysi vidûl
slova: Nasci.Pati.Mori. Domnívám se, Ïe tuto v˘stiÏnou
devízu by stejnû tak dobfie mohlo nést i RYTÍ¤OVO exlibris
osobní nebo motto na jeho náhrobku.

Bar. zinkografie, 47:94, 1930
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RYTÍ¤ VÁCLAV: V. H. BRUNNER. Exlibris a supralibros,
nákladem vl., Praha 1929, edice Monografie exlibris,
svazek VI.

RYTÍ¤ VÁCLAV: KAREL WELLNER. Ex libris, popisn˘
seznam 1913–1925 (2 pfiílohy), nákladem vl., Praha,
1928, edice Monografie exlibris, sv. V.

RYTÍ¤ VÁCLAV: FRANTI·EK MOLÍK. Sbírka ex libris,
nákladem vl., Praha 1929

RYTÍ¤ VÁCLAV: Malífiské signatury, nákladem 
M. RYTÍ¤OVÉ, Praha; (vy‰lo opakovanû, napfi. 1944, 
je známo také 6. upravené vydání TOUÎIMSK¯ &
MORAVEC, Praha 2008)

RYTÍ¤ VÁCLAV, VAVREK OND¤EJ: Pfiehledná rukovûÈ
sbûratelova, FR. HANEK, Praha 1947; (nedokonãeno) – 
Jen 1. ãást Znaãky ãeského porcelánu 

RYTÍ¤ VÁCLAV: Ex libris VÁCLAVA RYTÍ¤E 1906–1916,
nákladem vl., Praha 1916

Autor i redaktor jsou si vûdomi, Ïe v˘‰e uvedená biblio-
grafie prací V. R. je neúplná a v nûkter˘ch údajích pravdû-
podobnû i nepfiesná. Jednou z pfiíãin je nesystematická ãin-
nost V. RYTÍ¤E, kter˘ své práce vydával opakovanû podle
potfieby jejich odbytu a nová vydání upravoval. Dává v‰ak
pfiehled o hloubce a ‰ífii zájmÛ autora exlibristick˘ch pub-
likací v té dobû ojedinûl˘ch. Tenké se‰itky jeho prací jsou
dodnes zdrojem cenn˘ch informací.

POKUS O BIBLIOGRAFII PRACÍ V.R.

RYTÍ¤ VÁCLAV: Ex libris VÁCLAVA RYTÍ¤E 1906–1916,
nákladem vl., Praha 1916

RYTÍ¤ VÁCLAV: Ex libris LÁDI NOVÁKA 1900–1916,
nákladem vl., Praha 1916 (s pfiílohou 12 exlibris 
L. NOVÁKA). Vy‰lo znovu 1926 se ‰esti pfiílohami 
jako svazek II. Edice Monografie Ex libris.

RYTÍ¤ VÁCLAV: ANTONÍN HÄUSLER. Ex libris, 
nákladem vl., Úvaly 1932

(Popisn˘ seznam 1909–1932; 11 vyobrazení 
a 6 pÛvodních pfiíloh) 

RYTÍ¤ VÁCLAV: MIKOLÁ· ALE·, nákladem. vl., 
Praha 1926 (2 pfiílohy)

RYTÍ¤ VÁCLAV: MIKOLÁ· ALE· exlibris, nákladem vl., 
Úvaly 1937 (7 pfiíloh)

RYTÍ¤ VÁCLAV: MIKOLÁ· ALE·. Ex libris 
(Popisn˘ seznam 1878–1913), S. KAKABUS, Praha 1998
RYTÍ¤ VÁCLAV: VOJTùCH PREISSIG. Ex libris (Popisn˘

seznam), nákladem vl., Praha 1927; 13 vyobrazení, 
4 pÛvodní pfiílohy; pfiedmluva K. DYRYN

RYTÍ¤ VÁCLAV: Soupis vlastních ex libris, nákladem vl.,
Praha 1927

RYTÍ¤ VÁCLAV: Heraldické tinktury, kovy–barvy–koÏi‰iny
a jejich ‰rafování, nákladem vl., Úvaly u Prahy 1941; 
29 vyobrazení, 1 pfiíloha

RYTÍ¤ VÁCLAV: ·palíãek ãesk˘ch kniÏních znaãek exlibris,
nákladem vl. Praha 1930; (Se‰it 1–10)

RYTÍ¤ VÁCLAV: âtvrt˘ ·palíãek exlibris, novoroãenek
a jin˘ch prací, nákladem vl., Úvaly 1935

RYTÍ¤ VÁCLAV: Exlibris svobodn˘ch zednáfiÛ a jin˘ch
tajn˘ch spoleãností, nakladatel neuveden, Praha 1931;
(Se‰it A–H)

RYTÍ¤ VÁCLAV: FRANTI·EK MOLÍK. Sbírka ex libris,
nákladem vl., Praha 1929 

RYTÍ¤ VÁCLAV: T. F. ·IMON. Exlibris. Popisn˘ seznam 
1910–1932, nákladem vl. , Úvaly 1932
Dvû hlubotiskové pfiílohy, pfiedmluva ARTUR NOVÁK

Zinkografie, 58:61, 1914 Dvoubarevná zinkografie, 
58:61, 1918

Lept, 69:50, 1925Zinkografie, 80:54, 1942
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Slávek Zídek zaznamenal několik příběhů
o tom, jak přišel (nebo také nepřišel) 
ke svým exlibris, co s těmi grafickými
klenoty prožil a hlavně o tom, co pro 
něho znamenají opakovaná setkání s jejich
tvůrci. Složil je do tenkého sešitku
a připravil jako poděkování za gratulace 
ke svým krásným narozeninám (19. 2. 1922).
Protože své pocity vlastně zveřejnil a my
soudíme, že vyjadřuje pocity mnoha
dalších sběratelů, dovolili jsme si (podstat-
nou část) opsat a seznamujeme s nimi (bez
souhlasu autora a jako kolektivní přání
všeho dobrého) i čtenáře Sborníku.

Redaktor a výbor spolku

STA N I S L AV ZÍ D E K

Pfiátelé radili: „Udûlám v˘stavu k tv˘m devadesátinám
o vztahu k v˘tvarníkÛm exlibris, které jsi oslovil a ktefií tû
vysly‰eli. Napí‰e‰ o nich a k tomu pfiidá‰ je‰tû nûco o sobû.“
Psát o tûch umûlcích, to potû‰ilo. Ale psát o sobû? Co já
jsem toho jiÏ za ten dlouh˘ Ïivot proÏil. Ale nikdo pfiece ne-
bude zvûdav˘ na mÛj román. KaÏd˘ z nás má ten svÛj.
A v‰imnûte si, jak jsou si ve své podstatû podobné. Li‰í se
jen v detailech.

Tak kupfiíkladu: Narodil jsem se ãtyfii roky po ukonãení
první svûtové války a ‰estnáct let pfied válkou druhou. To
byly základní kulisy mého dûtství a mládí. Do „kolektivu
Ïivota“ jsem vstoupil ve sv˘ch pûti letech, kdyÏ mû ma-
minka pfiivedla do matefiské ‰koly v Kuklenách, kde mûli
baráãníci velké loutkové divadlo. Vzpomínám na nádher-
né velké loutky a pohádkové dûje. Dûtská fantazie v‰echno
hltavû pfiijímala a poznamenala mládí i dospûlost. Byl to za-
ãátek mé lásky k umûní, etice, k pravdû. Ale pfiedcházely to-
mu i obrázky JOSEFA LADY, MIKOLÁ·E AL·E, slabikáfi…
V‰ichni máme své kofieny v dûtství, které nám v dospûlos-
ti ko‰atí ve strom Ïivota.

Pozdûji pfii‰el Sokol, skauting, bezmotorové létání, ale
i ochotnické divadlo. V kultufie mû „potkali“ bratfii âAP-
KOVÉ, MASARYK, FRÁ≈A ·RÁMEK, SEIFERT, REMARQUE

a dal‰í velikáni ducha. Oslovil mû MUNCHÒV „Výkřik“,
na‰i surrealisté a v‰echno co namaloval MARC CHAGALL.
A nemohu pfiitom opomenout v˘jimeãnost hudby, s jejím
vznikem a zánikem v prostoru a ãase, protoÏe hudba je tûs-
nopis emocí. Po studentsk˘ch peripetiích na vy‰‰í prÛmy-
slové ‰kole strojnické se mi profesionálním údûlem stalo
kreslicí prkno a projektování velk˘ch chemicko-strojíren-
sk˘ch a energetick˘ch zafiízení. Profese mû tû‰ila, protoÏe se
prolínala s fiízením velk˘ch staveb v terénu a bylo na co se
ohlédnout.

Nadev‰e miluji pfiírodu. ·títy hor, ale i malebné Jestfiebí
hory, Javofií hory, SendraÏ, Broumovsko s jeho dÛmyslnû
orientovan˘mi barokními kostely, ale i sochami svat˘ch
zdobícími poutnické cesty a vyz˘vající k pokofie. Historic-
ká architektura je pro mû dal‰í v˘zvou. A k tûmto „láskám“
jsou pfiímo poÏehnáním dobfií pfiátelé. Právû takové jsem
mûl ‰tûstí potkat ve Spolku sbûratelÛ exlibris. Îivot mû

Má setkání 
exlibriss
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obohatil i o pfiátelství s v˘tvarníky, aÈ jiÏ to byli malífii, gra-
fici ãi sochafii. 

A kdybych se tázal po smyslu Ïivota, nalezl bych jej mi-
mo jiné tady: láska a vnímání umûleck˘ch hodnot ãlovûka.
To v‰e s velikou pokorou k Ïivotu. Jsem skeptick˘ optimis-
ta. Domnívám se v‰ak, Ïe pfies v‰echna ideologická vyzná-
ní nejrÛznûj‰ích náboÏenství a církví svûta a humanitních
ideologií se posun k vy‰‰ím hodnotám lidské civilizace za-
tím nekoná. KéÏ by uÏ jednou zmoudfiel Homo sapiens. 

Na konci mé pouti Ïivotem bych si rád fiekl s básníkem
VLADIMÍREM HOLANEM: „MÛj Ïivot byl krásn˘, protoÏe
byl v‰ední“.

VLADIMÍR KOMÁREK 

Motto: V obrysech věcí, na které se dívám, 
maluji to, co oči nevidí. VK 1998

Pro vyznavaãe krásy grafické tvorby a obrazÛ je jméno
VLADIMÍRA KOMÁRKA pojmem. Byla to osobnost a jako
Titán vyãníval, ale se v‰í skromností a s du‰í dítûte.

Mûl jsem tu ãest se s Mistrem potkat v roce 1978 v jeho
ateliéru v Nedvûzí a poprvé jsem ãetl vstupní tabulku
o „krátké náv‰tûvû“. Tu jsem pak míjel témûfi ãtvrt století
na‰eho vzájemného pfiátelství. Pfiání seznámit se s malífiem
bylo velmi intenzivní po shlédnutí jeho v˘stavy v Jiãínû;
pamatuju si, Ïe mnû tehdy zvlá‰tû zaujal vystaven˘ obraz
Pootevřené dveře. Tam se moje vnímání poezie a ticha set-
kalo s budoucím poznáním celého KOMÁRKOVA díla – ob-
razÛ i grafické tvorby. V ateliéru jsme pak byli ãasto témûfi
jako doma. Vzadu na malífiském stojanu jsme prohlédli 
jeho souãasnou práci, Mistr nás pobídl, aÈ se v regálech 
podíváme na jeho dal‰í obrazy. Nebylo lehké jeden z nich
si vybrat.

Z grafick˘ch technik mi uãarovala suchá jehla a v roce
1979 bylo splnûno mé pfiání a doãkal jsem se svého první-
ho exlibris od VLADIMÍRA KOMÁRKA: Petrolejová lampa,
symbol ticha a svûtla v du‰i. Nejinak to bylo i podruhé. 
„A co bys na tom exlibris chtûl mít?“ Jednou jsem poru‰il

zásadu nechat námût na Mistrovi a zavzpomínal jsem na
loutkové divadlo v dûtství tolik milované. Téma Vladimíra
lákalo, mûl k loutkám stejnou lásku, a tak pro mû vytvofiil
exlibris s loutkami. Ale trvalo to. Jeho oznámení “visí‰
támhle na hfiebíku“ znamenalo, Ïe jsi v pofiadí a ve vhod-
nou dobu na tebe dojde fiada. 

V ateliéru mûl VLADIMÍR „nechtûnou“ sbírku sklenû-
n˘ch dobov˘ch lahví. âasto mu chtûl náv‰tûvník udûlat ra-
dost, pfiinesl jako dárek zajímavou lahviãku, a tak vznikla
tato sbírka. O nûkolik secesních kouskÛ jsme mu sbírku
roz‰ífiili i my. Díky pfiátelÛm jsem nalezl své místo v fiadách
vzácn˘ch lidí stejné „krevní skupiny“ a stal se ãlenem spol-
ku sbûratelÛ exlibris. FRÁ≈A ·RÁMEK napsal, Ïe kaÏd˘ ãlo-
vûk by mûl proÏít aspoÀ tfii Ïivoty. Já jeden proÏívám v tom-
to spolku. A rád.

Mil˘ Vladimíre, nikdy nezapomenu na na‰e, jak jsi fiíkal
„moudré fieãi“ o smyslu Ïivota, o umûní, o JANU ZRZA-
VÉM, BAUCHOVI, JAROSLAVU SEIFERTOVI, o tom, proã
maluje‰ tak obyãejné pfiedmûty jako Ïidli, stÛl, oponu, ho-
diny, lampu. Patfiím mezi ty ‰Èastné, py‰nící se slu‰nou sbír-
kou Tv˘ch „mal˘ch obrázkÛ“. 

JOSEF KÁBRT 

Ty obrázky byly opravdu v˘jimeãné. Tedy v˘jimeãnû krás-
né. Byly to grafické listy – exlibris. Autor JOSEF KÁBRT.
NeÏ v‰ak do‰lo ke kontaktu s autorem, dostal jsem grafiku
s magick˘m námûtem. Byl na ní Mág s kfii‰Èálovou koulí.
Nádherná vûc. KÁBRTÒV ateliér byl v malebné Lomnici
nad Popelkou na pÛdû domu na námûstí vedle kostela, d˘-
chal stáfiím a byl pln˘ obrazÛ. Jezdívali jsme tudy ãasto ke

„Komárovi“ do Nedvûzí. Pfiitahovala nás zvlá‰tû ta velká
plátna. Ta dokonalá skladba barev a nev‰edních v˘jevÛ na
obrazech: Starci a žena, Apokalypsa, Mág, Ikaros... úÏas
nad krásou. Mistr KÁBRT v bílém plá‰ti, s noblesním 
vystupováním, nás pfiekvapil skromn˘m pfiístupem k na-
‰im neskromn˘m dotazÛm a velmi brzy jsme byli pfiáteli
„v umûní“.

Pfii‰li jsme poÏádat o zhotovení exlibris. Pan KÁBRT

souhlasí, ale hned upozorÀuje, Ïe by bylo nejlep‰í, kdyby-
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chom si námût vybrali sami. „Franz Kafka? To by mû 
lákalo. Jeho romány mám rád a dobfie je znám.“ A dvoji-
ce kafkovsk˘ch exlibris od Mistra KÁBRTA je na svûtû: 
Proměna pro MARII RUMLAROVOU a mÛj Zámek, jsou
krásná a mezi sbûrateli velice Ïádaná. Dal‰í náv‰tûvy ateli-
éru JOSEFA KÁBRTA nás obohatily o nové pocity a vûdo-
mosti o Ïivotû velkého umûlce, o jeho vztahu k malífii IN-
GRESOVI, k ALFONSU MUCHOVI. Poutavá byla jeho vy-
právûní o práci ve filmovém ateliéru JI¤ÍHO TRNKY,
o spolupráci s JEANEM EFFELEM na kresleném filmu 
Stvoření světa i záÏitky z cest do Francie. Zasvûcuje nás do
tajÛ leptu, své oblíbené grafické techniky, kter˘ neobyãej-
nû vyhovuje jeho perfektní kresbû. A tak jsme se potkali
s Mistrem nev‰edních pfiátelsk˘ch vlastností a mimofiád-
ného umûní v˘tvarného.

Prvomájová setkání pfiátel v˘tvarného umûní v Lomnici
v uplynul˘ch dvaceti letech byla vÏdy nádherná. Pozdûj‰í
vernisáÏe v˘stav KÁBRTA, KOMÁRKA, JÍRY, KLÁP·TùHO se
stala velk˘mi vzpomínkami na mimofiádné umûlce tohoto
kraje. Smutnû jsme v‰ak vÏdy pohlédli na dÛm u kostela,
kde b˘val KÁBRTÒV ateliér. 

JAROSLAV DAJČ 

Rukopis grafik a kreseb JAROSLAVA DAJâE se stal mou lás-
kou „na první pohled“. Psala se osmdesátá léta a bylo to
pfii sjezdu SSPE v Chrudimi. Aãkoli mÛj seznam jmen
grafikÛ byl jiÏ docela ob‰írn˘, jméno DAJâ bylo pro mne

mil˘m zjevením. Ten
muÏ sedûl u malého
stolku s vystaven˘mi
g ra f i ck˘mi  lístky.
A tak jsme se poznali.

Pan JAROSLAV DAJâ,
mil˘, moudr˘ a laska-
v˘ ãlovûk, vyhovûl mé-
mu pfiání a zhotovil mi
exlibris Kulhavý pout-
ník. Jeho expresivní
kresba s magick˘m
a spirituálním vyjádfie-
ním vyhovovala mé-
mu v˘tvarnému po-
hledu, a tak nezÛstalo
jenom u jednoho mé-

ho pfiání. S Mistrem jsme se vídali na nûkter˘ch jeho v˘sta-
vách, také u nás v Hradci Králové, zvlá‰tû pak v ·olcovû
a Bouãkovû statku. Pozdûji jsem se na pfiátelská setkání s JA-
ROSLAVEM DAJâEM a jeho milou paní vÏdycky tû‰il, vût‰i-
nou jsme se potkávali na spolkov˘ch sjezdech. Posadit se
s nimi a prohlíÏet nové práce grafické ãi kresby vût‰ích for-
mátÛ a úÏasn˘ch obsahÛ, povídat si s nimi a vnímat jejich
pokoru a lásku k Ïivotu bylo veliké potû‰ení.

Mám pomûrnû velkou sbírku exlibris od Mistra DAJâE

a v mém pohledu patfií ke tfiem nejv˘znaãnûj‰ím osobnos-
tem v tvorbû exlibris.

JINDŘICH PILEČEK 

Pfii cestách do Prahy jsem nikdy nevynechal známé praÏské
antikvariáty. Vedl mû k tomu mimo jiné star˘ zájem o gra-
fické listy. To jsem je‰tû nebyl ãlenem Spolku sbûratelÛ ex-
libris kdyÏ jsem pfii jednom takovém
prohlíÏení objevil grafick˘ skvost, bá-
seÀ vyjádfienou graficky. Objevil jsem
JIND¤ICHA PILEâKA a jeho listy s fan-
taskními námûty, které mû vtahovaly
do bezhraniãn˘ch miniaturních dûjÛ.
Udûlal jsem si radost a grafick˘ list
Chlapec v krajině jsem si odnesl.

Nemohlo pak trvat dlouho a moje
pfiání po seznámení s autorem a po
vlastnictví exlibris od JIND¤ICHA PI-
LEâKA se postupnû realizovala. Mistr
byl v té dobû velmi Ïádan˘ a vytíÏen˘.
Nebylo ani jednoduché s ním navázat
kontakt, o náv‰tûvû v ateliéru nemlu-
vû. AÏ pfii trienále v Chrudimi, kde
byl Mistr pfiítomen a kde jsem se
s ním osobnû poprvé poznal, do‰lo ke
splnûní mého pfiání a po del‰ím ãeká-
ní bylo exlibris na svûtû. Pileãkova exlibris mûla „vysok˘
sbûratelsk˘ kurz“, Mistr byl velmi piln˘, a tak v˘mûna 
PILEâKOV¯CH lístkÛ byla velmi Ïívá.

·koda jen, Ïe tvÛrãí éra JINDRY PILEâKA byla tak krátká
a skonãila pfiedãasn˘m odchodem do malífiského nebe. Je-
ho tvorba patfií stále ke grafické elitû. Byl to velk˘ lyrik, bás-
ník grafiky a mistr pfiekvapivé a bezbfiehé fantazie.

VLADIMÍR SUCHÁNEK 

Velké grafické listy VLADIMÍRA SUCHÁNKA mû zaujaly za
v˘lohami praÏsk˘ch prodejních galerií jiÏ nûkdy v sedmde-
sát˘ch letech. Pfiitahovaly mû neobvyklou, kultivovanou
barevností, ale i sv˘mi námûty ze svûta divadla a hudby 
s atributy masek, kost˘mÛ, opon a závûsÛ aÏ k tajemnosti
bytí.

Osobnû jsem SUCHÁNKA poprvé pozdravil na jeho ver-
nisáÏi v˘stavy nedaleko na‰eho Hradce, v jeho rodném No-
vém Mûstû nad Metují v roce 1983. Od té doby jsme se
ãasto potkávali na krásném novomûstském námûstí, kam se
vracel ke sv˘m kofienÛm. Brzy jsme se spfiátelili a VLADI-
MÍR mû obãas pozval do Pekla, kde má na Metuji chalupu.
Dokonce tam plánoval zfiídit druh˘ ateliér a mnû nabídl
úãast pfii tisku grafik.

Tvorbû exlibris se zaãal vûnovat v roce 1972 uÏ jako zra-
l˘ umûlec a jeho „trochu jin˘“ grafick˘ projev na‰el mezi
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sbûrateli rychle velkou oblibu. SUCHÁNKOVY kniÏní znaã-
ky se tû‰í mimofiádnému mezinárodnímu uznání, svûdãí
o tom mnoho cen v soutûÏích v mnoha zemích a skuteã-
nost, Ïe dvû pûtiny jeho exlibris patfií zahraniãním majite-
lÛm. Velkou ãást jeho tvorby pochopitelnû tvofií rozmûrné
volné grafické listy a spoustu jeho aktivit uÏ mnoho let za-
bírá i pfiedsednictví ve spolku Hollar a aÏ donedávna také
hudební soubor Grafiãanka.

Na exlibris od VLADIMÍRA ãekám dodnes, pfiíleÏitostnû
mi je nahrazuje hezk˘mi grafick˘mi lístky, ale vûfiím, Ïe se
doãkám. Naposledy jsme si podali ruku a fiekli si „jak jde
Ïivot“ u pfiíleÏitosti VLADIMÍROV¯CH pûtasedmdesátin,
kde jinde neÏ v Novém Mûstû nad Metují, kde mûl velikou
jubilejní v˘stavu s úvodním slovem pana profesora FRAN-
TI·KA DVO¤ÁKA.

JOSEF JÍRA 

Také JOSEFA JÍRU jsem si zafiadil mezi své „velké“, s mojí
du‰í souznící umûlce. Jeho tvÛrãí projev v malbû ãi grafice
je tûÏko popsateln˘. Je tam lyrika, poezie, tajemno. Námû-
tovû ãerpá hodnû z biblick˘ch motivÛ, z balad, ale i z noã-
ních podnikÛ, kaváren a krajin. Témûfi provokující jsou je-
ho oãi u lidsk˘ch postav, které se stávají aÏ dominantní

a nutí k vnitfinímu dialogu. Oãi, které kladou existenciální
otázky.

Tvorbû kniÏních znaãek se vyh˘bal, leÏely mimo okruh
jeho zájmÛ. Pro své známé vytvofiil pouze nûkolik exlibris
suchou jehlou nebo sítotiskem. 

S JOSEFEM JÍROU jsme se osobnû poprvé potkali na jed-
né z jeho ãetn˘ch v˘stav ve Star˘ch Hradech, kde jsem pro-
jevil zájem o získání jednoho z vystaven˘ch grafick˘ch lis-
tÛ. Mistr mûl v‰ak grafiky zadány pro rÛzné v˘znamné
osobnosti. Mezi sbûrateli byl JÍRA znám sv˘m odstupem od
zájemcÛ o náv‰tûvu v ateliéru, eventuálnû o provedení kniÏ-
ní znaãky. ·Èastnou náhodou se mi podafiilo získat jeho pfií-
zeÀ a s nûkolika pfiáteli jsme se stali hosty ateliéru na Malé
Skále. Byl to nesmírn˘ záÏitek. JÍRA mûl zvlá‰tní, silné cha-
risma osobnosti s autoritativním akcentem. Ukázal nám

velkou ãást své souãasné tvorby a zvlá‰tû nás zaujaly jeho
deníky z cest. Nad‰ení nebralo konce, kdyÏ jsme si odná‰e-
li grafiku Egyptský list – svatí z pouštního kláštera. Milé
a pfiátelské setkání s Jírou se konalo v roce 1998 v praÏské
Viole na veãeru k jeho sedmdesátinám, JANA a VIKTOR

PREISOVI tam ãetli úryvky z DeníkÛ. JOSEF JÍRA byl vlíd-
n˘, mil˘, pûknû se s ním povídalo a na závûr nám vûnoval
malou litografii Jeruzalémská deska.

S malífiem KOMÁRKEM mûl JÍRA zvlá‰tní vztah pfiátel-
ského „po‰Èuchování“. Mûli k sobû blízko umûlecky i ge-
neraãnû, pofiádali i spoleãné v˘stavy, ale jako velké osob-
nosti mûli k sobû i velké v˘hrady. Oba na‰li spoleãnou fieã
pfii v˘zdobû kaple na Malé Skále, kde JÍRA namaloval ob-
razy kfiíÏové cesty a KOMÁREK deskov˘ oltáfiní obraz.
Vzniklo tak pozoruhodné a mimofiádnû duchovní dílo.

A je‰tû jednou nás JOSEF JÍRA mile pfiekvapil, kdyÏ vy-
mûnil grafická rydla za truhláfiské náfiadí a v Ïivotní veli-
kosti expresivnû zpodobnil cel˘ betlém v Kry‰tofovû údolí
na Liberecku a druh˘ na Malé Skále. Obû tato díla budila
mimofiádnou pozornost a obdiv.

Byl to velk˘ umûlec, pfii prohlíÏení jeho grafick˘ch listÛ
se tají dech.

JAN ČERNOŠ 

Pfii jedné spoleãné vernisáÏi v˘tvarníkÛ v hradecké Galerii
Na Hradû v roce 2008 jsem se poprvé seznámil s grafikou
JANA âERNO·E. Bylo to pro mû zjevení. Pfiátelé se ptali:
„Vidûl jsi toho âerno‰e?“

V dobû dne‰ní barevné fotografie obãas s obdivem
a umûleck˘m záÏitkem prohlíÏíme fotografii ãernobílou.
Podobn˘m dojmem na mû zapÛsobila grafika v sametové
mezzotintû od JANA âERNO·E. S urãitou nadsázkou
o âERNO·OVI napsal v nizozemském ãasopise EXLIBRIS-
WERWLD FR. VAN DER EDEN: „ëábel v ãerné, ‰edé
a bílé.“ Ano, jméno JANA âERNO·E je vyslovováno s ob-
divem pro jeho „novost“ v˘tvarného projevu. V jeho kom-
pozici je cosi tajemného, do jehoÏ zajetí se rádi dostáváme.
Je to nûco, co se snaÏíme odhalit, ale uÏ dopfiedu víme, 
Ïe neodhalíme. Necháme na sebe pÛsobit neproniknu-
telné.

A tak ve mnû uzrála my‰lenka, mít „svého âERNO·E“.
Bude to mé poslední exlibris (po kolikáté uÏ). Dlouh˘ ãas
jsem „koketoval“ s tajemn˘m obrázkem Satyra. Zadávat
autorovi námût je vÏdycky o‰idné. Ale zkusil jsem to. „Po-
kusím se, ale mûjte strpení, ãas je nemilosrdn˘“. Asi po ro-
ce mû pan âERNO· oznámil, Ïe pokus o Satyra nevy‰el, ale
mÛÏe mi nabídnout tajemného Fauna s flétnou. Ukázal mi
návrh. Souhlasil jsem a dali jsme si schÛzku, pfii které jsem
rád poznal velmi mladého HONZU âERNO·E ãlovûka, v˘-
tvarníka, gentlemana, osobnost. Jeho my‰lenky a úvahy ne-
jen o v˘tvarném umûní byly koncentrované, vûcné, struã-
né. Jedním slovem vám napoví, naznaãí, skoro bych fiekl,
Ïe se z nich odráÏí jeho tvorba.
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Vyprávûl téÏ o sv˘ch velk˘ch tvÛrãích projektech, mimo
jiné i do ciziny. Také se mi svûfiil, Ïe tvÛrãí proces je pro nû-
ho vlastnû drogou. Námûty hledá pfieváÏnû v fiecké myto-
logii. Ale jen tak mezi fiádky jsme se spolu vyznali k MUN-
CHOVU Výkřiku.

Koneãnû do‰lo k rituálu, pro sbûratele exlibris fascinují-
címu – pfievzetí „balíãku“ s poÏadovan˘mi v˘tisky grafic-
k˘ch skvostÛ: rozbalil jsem, ned˘chal jsem a podûkoval.
Tak jsem získal „svého âERNO·E“ a utvrdil se v poznání, Ïe
grafické dílo pochopíme, aÏ kdyÏ poznáme jeho tvÛrce.

Pfiidávám je‰tû trochu nostalgick˘ povzdech nad
pfiedmûtem, kter˘ provázel mé dûtství.

Petrolejová lampa. Dnes již jenom jako svědek 
„starých časů“ ve výlohách starožitností či ozdoba
interiéru chalupáře.

Tiše hořící petrolejová lampa jako symbol světla.
V duši. Její plamínek nás přitahuje svým magickým
tajemstvím ohně, právě tak jako přitahoval oheň
jeskynního člověka.

Ale není to ještě tak dávno, kdy tato lampa sloužila
jako jediný zdroj světla ve večerní tmě. Pamatuji si
dobře, bylo mi osm let a školní úkoly jsem v zimních
měsících doháněl při světle petrolejky.

Dominantní na petrolejové lampě byl elegantně
tvarovaný cylindr. Téměř umělecké sklářské dílko
připomínající něžné ženské tvary. Na úkor této krásy
byla jeho zranitelnost. Občas praskl žárem plamínku
a to jsem, s maminčiným napomenutím k opatrnosti, 
šel koupit nový. Obchod se smíšeným zbožím byl téměř
naproti nám a říkalo se tam U Němečků. Cylindry byly
nasazeny na dřevěné kolíky na zdi za zády paní
Němečkové. Musel jsem říci, že chci cylindr
jedenáctilinkový. Nikdy jsem nepochopil, co je to za
jednotku, ale musel se vejít přesně do kalíšku lampy.

Vzpomínám na téměř obřad přípravy lampy před
tím, než došlo k zažehnutí zápalky. Maminka přinesla
lampu z předsíňky a opatrně postavila na stůl. Lampa
měla hezký, ornamentálně zdobený litinový podstavec.
Ve skleněné  nádobce se zkontrolovala hladina petroleje.
Potom se povytáhl knot a jeho opálený konec se sestřihl.
Následovalo čištění cylindru novinovým papírem, kterým
se čistilo sklo zevnitř i zvenčí. Maminka několikrát
vlastním dechem napomáhala dokonalému lesku skla.
Potom se knot „kroutítkem“ ustálil ve správné poloze co
nejníže a zážehem zápalky pomalu došlo ke vzplanutí.
Nasadil se cylindr a plamínek se velmi pomalu zvětšoval,
aby se sklo cylindru stačilo prohřát. Světlo se zvětšovalo
a obřad končil pozdravením „Dobrý večer“.

Po stěnách místnosti běhaly různé bizarní obrazce
stínů od světla lampy. S bratrem jsme tam nalézali
pohádkové bytosti a sami napomáhali stínohře. 
A já musel dopsat školní úkoly.

Dneska se mi zdá, že to nebylo zase tak dávno. 
Ale světlo elektrické lampy mi připomene, že to bylo 
tak dávno.
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JO S E F HRU B Ý

Mám du‰i sbûratele. UÏ od dûtství jsem sbíral známky,
kníÏky, pak grafiku, fotografie, rukopisy, ale tfieba i staré
klíãe. O exlibris jsem se zaãal zajímat nûkdy kolem roku
1968, kdyÏ se mi najednou vytratily
v‰echny vefiejné aktivity. Nebo lépe – ne-
byl jsem k nim pfiipou‰tûn. Jednou jsem
vidûl, Ïe v Klubu elektrikáfiÛ v Plzni je v˘-
stava exlibris. ·el jsem se tam podívat
a nesmírnû mû to zaujalo. ZDENùK

KNOFLÍâEK, ROSTISLAV DOSTÁL, VLAS-
TA OPATRNÁ a dal‰í sbûratelé, ktefií tehdy
tuto plzeÀskou v˘stavu pofiádali, mû pak
do krásy exlibris postupnû zasvûcovali.
Vzpomínám si, jak mû vzali s sebou na
sjezd spolku do Chrudimi. Tam jsem na-
hlédl do zcela nového svûta. Pfiekvapila
mû ta úÏasná atmosféra, která na sjezdu
byla. Potkával jsem tu samé lidi, ktefií mi
byli velmi blízcí. Stejnû jako já mûli rádi
knihy pûknû vyti‰tûné a svázané. A navíc
– lepili si do nich vlastnické ‰títky, coÏ mi

pfiipadalo úÏasné. Bylo to vyjádfiení vlastnictví, které se
vztahuje k nejlep‰ím my‰lenkám na‰eho svûta. Ke knihám,
které jsou sumou znalostí, krásy a pÛvabu a to je nûco do-
cela jiného, neÏ kdyÏ nûkdo sbírá kníÏky spofiitelní nebo 
‰ekové. 

Od poãátku svého sbírání jsem mûl velkou v˘hodu
v tom, Ïe jsem mûl mezi grafiky fiadu pfiátel. První kníÏku

básní Hudba nechce spát z roku 1960
mi ilustrovala LUDMILA JI¤INCOVÁ,
dal‰í napfiíklad VLADIMÍR SUCHÁ-
NEK, OLD¤ICH KULHÁNEK nebo
KAREL DEMEL. Tehdy je‰tû nebyli
tak známí. Dnes patfií mezi evropsky
uznávané tvÛrce. A v tom vidím i zá-
sluhu exlibris. Mezinárodní v˘mûna
dûlá divy – v Nizozemsku chce na-
jednou kaÏd˘ kniÏní znaãku od
„VLADIMIR SUCHANEK“ a v Japon-
sku vûdí o ãeské grafice více neÏ u nás.
V˘tvarník se dostává do svûtového
kulturního kontextu a sám pak utvá-
fií povûdomí o úrovni ãeského v˘tvar-
ného umûní.

Tak jako kaÏd˘ jsem na zaãátku
sbíral úplnû v‰echno. Stále jsem obje-

Poezie
exlibris

L. JI¤INCOVÁ a J. HRUB¯

v ateliéru v Peci pod âerchovem, 
‰edesátá léta

LUDMILA JI¤INCOVÁ, lept, 1977



(moÏná vût‰inou) bylo dobré nechat v˘tvarníkovi volnou
ruku pfii volbû námûtu. Takov˘ byl KULHÁNKÒV list s por-
trétem HIERONYMA BOSCHE ãi PILEâKOVA grafika s hofií-
cím domem, exlibris od VLADIMÍRA KOMÁRKA ãi staro-
egyptské motivy od PAVLA ROUâKY. Velice si váÏím exlib-
ris od NADùÎDY PLÍ·KOVÉ s okovan˘m vajíãkem, které mi
symbolizovalo zákaz publikování. Jedin˘ zahraniãní umû-
lec m˘ch exlibris je ZOLTÁN VÉN. Vytvofiil velmi pÛsobivé
exlibris podle karl‰tejnské Apokalypsy.

Bez ohledu na námût jsem si oblíbil techniku dfievorytu
u FRANTI·KA BÍLKA, JOSEFA HODKA a dal‰ích. Postupnû
jsem pro sebe také objevoval suché jehly, lepty, mezzotinty
a dal‰í grafické techniky. Dokonce jsem se pokou‰el nûkte-
ré destiãky si sám i vytisknout. V˘sledek byl ale Ïalostn˘,
tak jsem to radûji pfienechal profesionálÛm. 

Letos v kvûtnu uplynulo 100 let od narození LUDMILY

JI¤INCOVÉ. Za cynického nezájmu médií a vefiejnosti. Ti,
ktefií se povaÏují za nositele
kulturních hodnot, pohrdají
v˘sostn˘m dílem této umûl-
kynû. Nepov‰imli si, Ïe její
dílo smûfiovalo k zachování
a reprodukci úÏasnû v˘Ïiv-
n˘ch emocí, které Ïivot ani
hojnû ani podle potfieby ne-
vytváfií. Jistá lhostejnost a ze-
sprosÈaãení vefiejného prosto-
ru je varující. I PlzeÀ pozapo-
mnûla, aãkoliv LUDMILA

JI¤INCOVÁ na jihu kraje v Pe-
ci pod âechovem tvofiila svá
v˘sostná díla. Díla, která
vÏdy mûla sklon odpovídat
slohem a noblesou na chaos. 

LUDMILU JI¤INCOVOU

jsem poznal uÏ v padesát˘ch
letech. Ilustrovala mou první
kníÏku. Potom následovala
mnohá setkání na ·umavû,
v ateliéru v Praze, na v˘sta-
vách... KdyÏ se mé dílo ocit-

lo na indexu, na vernisáÏích sv˘ch v˘stav dávala recitovat
mé básnû – k ohromné nevoli tehdej‰í vrchnosti. Pro mou
Ïenu vytvofiila dvû exlibris a pro mne samotného to mé
vÛbec první. Je na nûm motiv ptáãka. Po nûm pfii‰ly je‰tû
dal‰í, celkem jich mám od LUDMILY JI¤INCOVÉ

kolem deseti. 

VLADIMÍR SUCHÁNEK oslaví v˘znamné Ïivotní jubile-
um v pfií‰tím roce. Doufejme, Ïe bude mít vût‰í ‰tûstí pro
zhodnocení neobyãejného a magického díla, které je zná-
mé v celém kulturním svûtû. Mám k nûmu podobnû vfiel˘
vztah jako k LUDMILE JI¤INCOVÉ. Seznámili jsme se, kdyÏ
je‰tû studoval na akademii. Bydlel v Mariánsk˘ch Lázních,
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voval nûco nového, listy neznámé a fascinující. Líbilo se mi
ale, jak si nûktefií sbûratelé budují tematické sbírky. I já jsem
hledal nûco svého, co bych mohl sbírat. Nakonec jsem si
vybral motiv lodí. Loì je nûco jako „Niké Samothrácká“.
KdyÏ pfiijdete do Louvru a pohlédnete na ni, zÛstáváte stát
bez dechu a cítíte kolem jejích kfiídel antick˘ vítr, kter˘
k vám ze staletí vane. Pfiiná‰í vám pocity, kter˘ máte jen
kdyÏ vás pfiekvapí nev‰ední krása. V plachtách m˘ch lodí
vanul vítr z dalek˘ch mofií. Navíc jsem asi trochu „postiÏe-
n˘“ cestami mého otce, kter˘ byl cirkusov˘ muzikant
a projezdil cel˘ svût. Loì pro mû symbolizovala neznámé
svûty, vûci vzdálené a tajemné, které mû tehdy pfiitahovaly.
Lodû mi proplouvaly nejen na exlibris, ale i na novoroãen-
kách, které jsem doplÀoval sv˘mi lyrick˘mi texty. Mezi au-
tory mé drobné grafiky s tímto námûtem se objevují 
MILOSLAV HAMAN, VLADIMÍR KOMÁREK, JI¤Í BOUDA,
LUDMILA JI¤INCOVÁ, TOMÁ· KÒS, P¤EMYSL ROLâÍK

nebo VLADIMÍR SUCHÁNEK a dal‰í. 

Housle – dal‰í mé sbûratelské téma. MÛj otec housle sta-
vûl a ãasto se u nás muzicírovalo. TakÏe se nejen v mé lyri-
ce samozfiejmû objevilo jakési hudební genetické zatíÏení.
Mám je pfiedev‰ím v grafikách ZDENKA BUGÁNù, OLGY

VYCHODILOVÉ, BORISE SOUKUPA nebo MILANA BAUERA.
Jako vzpomínku na dudáka MATÁSKA, kter˘ byl m˘m
kmotrem, mám i jeden lístek s námûtem dud. 

Také jedno z antick˘ch témat mne neminulo: pfiíbûh
Orfea a Eurydiké ve zpracování JI¤ÍHO BRÁZDY a KARLA

DEMELA. Téma, které mne stále vzru‰uje i literárnû.
Pak se v mé sbírce nikoliv jednotlivû objevuje téma Plz-

nû, vût‰inou pfievzaté ze star˘ch rytin. Jindy zase radnice
z mé rodné Volynû na litografii JI¤ÍHO BOUDY. Nûkdy

VLADIMÍR SUCHÁNEK, bar. litografie, 1979 OLD¤ICH KULHÁNEK, lept, 1988
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jeho Ïena tam byla tehdy fieditelkou dûtského domova.
KdyÏ jsme v Plzni zakládali umûleckou skupinu âerven
63, která sdruÏovala literáty, hudebníky a v˘tvarníky, stal se
samozfiejmû jejím ãlenem. Bylo to nemírnû blahodárné
pfiátelství, která trvá dodnes. Od VLADIMÍRA SUCHÁNKA

mám také nûkolik exlibris. V‰echna mají naprosto odli‰n˘
v˘tvarn˘ slovník neÏ ta, která si sbûratelé obvykle necháva-
jí dûlat. Z mnoha lístkÛ, které od nûj mám, teì vybírám
jedno. Stfiízlivû popsáno: na desce s koulí, za níÏ je okfiídle-
ná hlava pod horizontem s duhou. JenÏe právû popis nevy-
jadfiuje podivnou tajemnost prostoru. Prostoru, kter˘ pfii-
pomíná Melancholii ALBRECHTA DÜRERA a v hlavû mi re-
zonuje je‰tû pár dal‰ích desítek interpretací . I ponechávám
na vÛli dal‰í v˘klad. Na pfiipomínku mi vífií v hlavû HO-
LANÒV ver‰: „Srdce bez tajemství – prázdná kniha“. 

Sám jsem se pak v prÛbûhu let nakazil od v˘tvarníkÛ
a v posledních dvaceti letech jsem zaãal dûlat koláÏe. KoláÏ
je vlastnû taková malá báseÀ. KdyÏ pí‰u a nejde mi to a za
hodinu udûlám tuÏkou jen velikou teãku a dál uÏ nemÛÏu,
tak psaní odloÏím a vezmu si barevné papíry a obrázky
a skládám si zase úplnû jin˘ svût. 

KdyÏ mû po roce 1968 vyhodili z Mûstské knihovny
v Plzni, nastoupil jsem k Památkové péãi a na zámku Ko-
zel jsme zaãali dûlat v˘stavy. By-
lo jich nakonec kolem tfiiceti.
Vybíral jsem si grafiky, ktefií mi
konvenovali. CYRIL BOUDA,
VLADIMÍR SUCHÁNEK a tak dá-
le. KdyÏ jsem dûlal v˘stavu
KARLA DEMELA, která byla mi-
mochodem velmi úspû‰ná, ze-
ptal jsem se ho, koho máme
oslovit pro pfií‰tû. ¤ekl mi:
„Oslovte OLD¤ICHA KULHÁN-
KA, oni mu pofiád nûkde nûco
zakazují. Zkuste to tady u vás.“
Pfiipravili jsme tedy v˘stavu, by-
la vernisáÏ a tfii dny po ní nám ji
zavfieli. Po t˘dnu se nám nicmé-
nû podafiilo v˘stavu znovu otev-
fiít, jen jsme museli svûsit asi tfii
grafiky, které úfiedníci zástupnû povaÏovali za nemravné. 

Spolkov˘ vûstník KniÏní znaãka byl v té dobû jedin˘ vy-
dávan˘ ãasopis, ve kterém jsem mohl uvefiejÀovat své texty.
KniÏní znaãka byla mou jedinou názorovou tribunou, kde
mû nikdy nikdo necenzuroval. Psal jsem o v˘stavní ãinnos-
ti na zámku Kozel a také o autorech, o kter˘ch jsem se do-
mníval, Ïe by bylo tfieba je sbûratelské vefiejnosti pfiedstavit.
Jedním z nich byl napfiíklad MILAN KOHOUT.

KdyÏ se dnes ohlíÏím zpátky, bez exlibris a v˘tvarného
umûní vÛbec bych byl chud˘ ãlovûk, kter˘ má jen v‰ední
záÏitky. 

JI¤Í BOUDA, bar. litografie, 1979 VLADIMÍR KOMÁREK, suchá jehla, 1985

JOSEF HRUBÝ

Básník JOSEF HRUB¯ (1932) je rodák
z âernûtic u Volynû, od konce 50. let Ïije
v Plzni. KniÏnû debutoval v roce 1960 sbírkou
Hudba nechce spát. Od poãátku svého
plzeÀského pÛsobení patfií mezi v˘znamné
hybatele literárního dûní na západû âech. 
Je zakládajícím ãlenem umûlecké skupiny
âerven 63. Na zaãátku normalizace se jeho
dílo kvÛli angaÏovanosti pfii srpnov˘ch
událostech ocitlo na indexu a nesmûl oficiálnû
publikovat. To se zmûnilo teprve po sametové
revoluci. Od zaãátku 90. let JOSEF HRUB¯ ke
sv˘m ãtenáfiÛm pfiichází kaÏd˘ rok s novou
sbírkou. Je ãlenem PEN klubu a Obce
spisovatelÛ. Opakovanû byl nominován na
Státní cenu za literaturu. V roce 2011 se stal
laureátem ceny Magnesia Litera za svou sbírku
Otylé ach. 
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z 16.–18. století, pfies 500 svazkÛ z 19. století a z první po-
loviny 20. století pfiibliÏnû 2700 svazkÛ knih a vázan˘ch
periodik [4].

Vût‰ina Knihovny K–R uloÏené v Defurov˘ch LaÏanech
byla získána Státní vûdeckou knihovnou v Plzni podle roz-
hodnutí Krajského národního v˘boru v Plzni ãj. 9287/51,
ale pfiedtím si Státní archiv v Hor‰ovském T̆ nû vybral
z fondu pro své potfieby 171 svazkÛ. O konfiskaci bylo de-
finitivnû rozhodnuto v roce 1956. Poté byl fond v roce
1957 zainventován a sepsán dle pfiírÛstkov˘ch ãísel [1]. V˘-
‰e zmínûná revize z r. 2002 vycházela z tohoto soupisu.

V roce 1952 vûnoval O. KRULI·-RANDA 27 rukopisÛ,
které nebyly uloÏeny v Defurov˘ch LaÏanech, Národnímu
muzeu v Praze; pozdûji muzeum získalo dal‰ích pût ruko-
pisÛ darem a koupí a podle soudního jednání koupilo téÏ 
27 star˘ch tiskÛ (moÏná omyl, poãet je totoÏn˘ s poãtem
darovan˘ch rukopisÛ) [2]. Porovnáním pÛvodních signa-
tur tûchto rukopisÛ s níÏe zmínûnou Sbírkou exlibris bylo
zji‰tûno, Ïe Ïádn˘ rukopis nacházející se v Národním mu-
zeu není ve Sbírce exlibris (viz dále) podchycen.

FOTOGRAFICKÁ SBÍRKA EXLIBRIS
Zajímav˘m prÛvodním dokumentem Knihovny K–R pro
zájemce o exlibris je Sbírka exlibris (sign. 25711), coÏ je sou-
pis exlibris, razítek a supralibros doplnûn˘ jejich fotografick˘-
mi reprodukcemi z knihovny O. KRULI·E-RANDY. Je zde
zdokumentováno 61 exlibris, ‰est razítek a 38 supralibros.
Není známo, kdo tuto fotografickou sbírku pofiídil, ani doba
vzniku dokumentu. Je moÏné, Ïe byla pofiízena pÛvodním
majitelem, nejen proto, Ïe obsahuje pÛvodní signatury, ale ze-
jména proto, Ïe vût‰ina podchycen˘ch exlibris a supralibros se
v Knihovnû K–R nenachází. V SVK PK byla Sbírka exlibris
doplÀována novû pfiidûlen˘mi signaturami. Pokud by Sbírka
exlibris vznikla v SVK PK, do‰lo by v Knihovnû K–R do je-
jího zainventování v roce 1957 k rozsáhl˘m ztrátám.

Bylo nutno zodpovûdût otázku, které z tûchto kniÏních
znaãek se skuteãnû zachovaly v Knihovnû K–R. Na zákla-
dû fyzické prohlídky asi 600 svazkÛ na pracovi‰ti historic-
k˘ch fondÛ bylo nalezeno: 23 exlibris, tfii razítka a 13 sup-
ralibros, z nichÏ je na ãeské korunní zemû vázáno pobytem
majitelÛ 13 exlibris, dvû razítka a pût supralibros. Informa-
ce o jednotliv˘ch kniÏních znaãkách lze ãerpat z knihy dr.
BOHUMÍRA LIFKY: Exlibris a supralibros v ãesk˘ch korun-
ních zemích v letech 1000 aÏ 1900, SSPE, Praha 1980
a rovnûÏ z internetov˘ch informací o knihovnách, majite-

MA R I E HÁ LOVÁ,  JA N LA N G H A M M E R

OTAKAR KRULI·-RANDA se narodil 28. 4. 1890 v Praze
a zemfiel 14. 2. 1958 ve vûznici v Mírovû. V letech
1927–1941 byl generálním fieditelem BáÀské a hutní spo-
leãnosti (viz poznámka). Od roku 1939 byl prezidentem
Ústfiedního svazu prÛmyslníkÛ v âechách a na Moravû.
RovnûÏ pÛsobil v Národohospodáfiském ústavu âeskoslo-
venské akademie vûd a na Vysoké ‰kole báÀské v Pfiíbrami
(v roce 1931 mu byl udûlen ãestn˘ doktorát technick˘ch
vûd). Jako velice dobr˘ ‰achista propagoval a podporoval ães-
koslovensk˘ ‰ach (v letech 1940–1945 starosta Ústfiední jed-
noty ãesk˘ch ‰achistÛ). Byl v˘znamn˘m bibliofilem a jeho
ãinnost smûfiovala ke shromaÏìování a záchranû z jeho hle-
diska v˘znamn˘ch ãesk˘ch a evropsk˘ch knih. Sbíral ruko-
pisy, prvotisky a staré tisky, ale také odbornou produkci 
19. a20. století na základû sv˘ch zájmÛ [3]. V letech 1948–1950
a 1953–1958 byl vûznûn a ve vûznici v Mírovû zemfiel [12].

Rozsah fondu KRULI·-RANDA (Knihovna K–R) ve
Studijní a vûdecké knihovnû PlzeÀského kraje (SVK PK)
je 3804 svazkÛ podle revize ukonãené 28. 1. 2002; 40
svazkÛ je nezvûstn˘ch a 49 odepsan˘ch. Knihovna K–R
byla pfii zpracování v 50. letech minulého století rozpt˘-
lena do fondu knihovny (tj. nemá samostatnou signatur-
ní fiadu), pozdûji byl fond staÏen na pracovi‰tû historic-
k˘ch fondÛ (tisky do roku 1800) a v hlavním skladi‰ti by-
ly knihy vydané od roku 1801 shromáÏdûny do
oddûleného prostoru. V‰em signaturám je pfiedfiazeno Y
jako oznaãení Knihovny K–R, které nahrazuje neexistují-
cí vlastní signaturní fiadu.

Knihovna K–R obsahuje svazky psané v ãe‰tinû, nûmãi-
nû a v dal‰ích jazycích stfiední a západní Evropy z oborÛ: 
teologie, matematika, pfiírodovûda (zejména mykologie),
zemûdûlství, dûjiny, dûjiny umûní, rodopis, literatura, filo-
zofie a knihovûda. Z knihovûdného hlediska obsahuje 
55 prvotiskÛ (15. století) [6], na 550 star˘ch tiskÛ
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Knihovna Otakara Krulise-Randy
EXLIBRIS, SUPRALIBROS A RAZÍTKA 
V ČÁSTI KRULIŠOVY KNIHOVNY

Poznámka
BáÀská a hutní spoleãnost, zaloÏená 1905, byl báÀsko-hutní koncern
v âSR. Mûl v rukou 25 % produkce kamenného uhlí, 40 % koksu,
30 % surového Ïeleza a 25 % ocele. Vût‰ina akcií byla v majetku
francouzské kapitálové skupiny Schneider-Creusot. BáÀská a hutní
spoleãnost mûla fiadu kapitálov˘ch úãastí v zahraniãí (napfi. v Polsku
a Bulharsku) i v âSR.
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lích a exlibris. Vûnujeme pozornost kniÏním znaãkám, je-
jichÏ majitelé Ïili v zemích Koruny ãeské.

KNIŽNÍ ZNAČKY 
SE VZTAHEM K ZEMÍM
KORUNY ČESKÉ

Nejstar‰ími renesanãními exlibris jsou opatfieny knihy pÛ-
vodnû rodové knihovny HoffmanÛ z Grünbüchlu, starého
‰t˘rského rodu, jenÏ se v 16. a 17. století usadil v âechách
a na Moravû. Pro jejich knihy jsou charakteristické: zelenû
zbarven˘ pergamen, supralibros, exlibris a vlastní vpisky
jednotliv˘ch ãlenÛ rodu, ãasto v‰e v jednom svazku.

FERDINAND HOFFMAN 
SVOBODNÝ PÁN Z GRÜNBÜCHLU
A STŘECHOVA

se narodil v roce 1540 ve ·t˘rském Hradci a zemfiel v roce
1607 v Praze. Stal se naturalizovan˘m Moravanem a dvo-

WITZ, SVPREMI HAEREDITARII CVRIAE MAGI-
STRI DVCATVS STYRIAE ET SVPREMI MARSALCI,
ARCHIDVCATVS AVSTRIAE SACRATISS: mae 
CAES: ae ET REGIAE MAIESTATIS CONSILIARII ET
CAMERAE, AVLICAE PRAEFECTI. etc. U ãtvrtého,
nesignovaného, je text zkrácen: EX LIBRIS BIBLIOTHE-
CA GENEROSI DOMINI DNI FERDINANDI
HOFFMAN LIBERI BARONIS IN GRVENPVHEL
ET STRECHAW DOMINI IN GREVENSTAIN etc.
SACRAE CAES MAITIS CON – SILIARII ET PRAESI-
DIS CAM – ERAE AVLICAE.

HOFFMANÒV znak na tfiech signovan˘ch exlibris a na
supralibros tvofií ãtvrcen˘ ‰tít, kde je v 1. a 4. poli koruno-
van˘ kozel a ve 2. a 3. poli svázan˘ snop obilí. Na dvou,
pravdûpodobnû pozdûj‰ích exlibris, je znak ve stfiedu dopl-
nûn korunovan˘m lvem. Renesanãní krásu signovan˘ch
exlibris vytváfiejí symbolické postavy umístûné kolem nápi-
su. Hoffmanovy knihy vázané v zelené kÛÏi nebo perga-

Obr. 1. FERDINAND HOFFMAN svobodn˘ pán 
z Grünbüchlu a Stfiechova,

mûdirytina, asi 1600, 256:168 mm

Obr. 2. FERDINAND HOFFMAN svobodn˘ pán 
z Grünbüchlu a Stfiechova,

mûdirytina, asi 1600, 129:80 mm

Obr. 3. FERDINAND HOFFMAN svobodn˘ pán 
z Grünbüchlu a Stfiechova,

mûdirytina, asi 1600, 86:54 mm

fienínem císafie RUDOLFA II. Byl proslul˘m sbûratelem bo-
hemik a bibliofilem [8, s. 75]. UÏíval ãtyfii rÛzná exlibris.
Tfii exlibris velikostí 256:168 mm (na obr. 1), 129:80 mm
(na obr. 2) a 86:54 mm (na obr. 3) jsou pfiedkreslena MAT-
HIASEM GÖNDOLACHEM, kter˘ pracoval u praÏského dvo-
ra, a ryta do mûdi LUKASEM KILIANEM v Augsburgu kolem
roku 1600. âtvrtá znaãka, mûdirytina velikosti
188:146 mm (na obr. 4), není signována. Oznaãení vlast-
níka knihy je provedeno u signovan˘ch exlibris témûfi
shodn˘m textem: EX BIBLIOTHECA ILLVSTRIS AC
GENEROSI DOMINI DNI FERDINANDI HOFF-
MAN LIBERI BARONIS IN GRVNPVHEL ET STRE-
CHAV. DOMINI IN GREVENSTAIN ET IANO-

menu jsou opatfieny zlacen˘m supralibros o rozmûrech
93:68 mm (na obr. 5) se znakem majitele a nápisem na
vnûj‰ím obvodu FERDINAND HOFMAN FREYHER
HERR AVF GREVENSTEIN. Jednodu‰‰í supralibros
o rozmûrech 54:45 mm jsou bez nápisu a ve znaku chybí
korunovan˘ lev. Supralibros (souãasnû s exlibris) je docho-
váno na 13 svazcích, z toho 11 svazkÛ je vázáno do zelené-
ho pergamenu (sign. Y 0728, Y 3270, Y 3271-4, -6, Y
25971-1. -2, -3, Y 26729, Y 129213, Y 129225, Y
130274, Y 130305, Y 134222) a dva do svûtle hnûdé usnû
(sign. Y 3254, Y 130246). Pouze exlibris obsahují svazky se
signaturou: Y 3272, Y 25955, Y 25972-2, -3, Y 129219-1,
Y 130287 a Y 130320. Je to celkem 22 svazkÛ. Z nich je 



a jedno supralibros [8, s. 75].
V Knihovnû K–R se zachovalo
v jedné knize pouze torzo jednoho
z nich z roku 1605, provedené mû-
dirytinou o rozmûrech 52x44 mm
(na obr. 6), které je signováno C.
S., coÏ je autorská znaãka Corbini-
ana Saura z Augsburgu, a jsou na
nûm jako majitelé uvedeni manÏelé
ZACHARIAS GEIZKOFLER VON GA-
ILENBACH RITTER a MARIA GEIZ-
KOFLERIN, GEBORNE VON REHE-
LINGEN. Kniha je opatfiena vpfiedu
zlacen˘m supralibros s nápisem
ZACHARIAS GEIZKOFLER 
RITTER (na obr. 7). Signatura
SVK PK: Y 129211-2. Jedná se
o práci TYCHONA DE BRAHE De
Mundi Aetherei Recentioribus
Phaenomenis, Liber secundus, vy-
ti‰tûnou v Praze roku 1603, obsahu-
jící pozorování komety v roce 1577.

PETR VOK Z ROŽMBERKA 
âtyfii pfiekrásná renesanãní exlibris vytvofiil AEGIDIUS

SADELER (1570–1629) v roce 1609 pro PETRA VOKA

Z ROÎMBERKA (1539–1611) [8, s. 75–76]. V Knihovnû
K–R se Ïádné exlibris nezachovalo, pfiestoÏe je nejvût‰í
z nich (250:168 mm) dokumentováno v jedné knize ve
Sbírce exlibris. Z majetku PETRA VOKA je v knihovnû pou-
ze jedna kniha opatfiená dvûma supralibros z roku 1585.
Na pfiední stranû je supralibros s nápisem PETR WOK
WOLFF Z ROZMBERKA. M. D. XXC. V. o rozmûrech
87x82 mm (na obr. 8) a na zadní stranû supralibros o roz-
mûrech 60x47 mm (na obr. 9) s ováln˘m nápisem IN BIB-
LIOTHECAM ILLVSTRISS. PRIN. GENER. AC
MAGNIFICI. D. D. PETRI. A. ROSEBERGA. EPIGR

obklopujícím latinskou chvalofieã na
rodovou bibliotéku, srovnávanou
s rÛÏí v rodovém znaku:

„Quam rosa fragrantem pangit 
et expirat odorem

insigni gaudet.quo Roseberga 
domus:

tam Peter illustris .late.diffundit 
odorem

doctrinae gratum Bibliotheca tua.
Omen habes multum Rosa,
praestitit hactenum.orbi.
Plus deinceps pariet
Bibliotheca boni.“

Signatura SVK PK: Y 25954. 
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pût prvotiskÛ v osmi svazcích. Dva prvotisky jsou vázané
v zeleném pergamenu a obsahují jak zlacené ti‰tûné supra-
libros, tak mûdirytové exlibris (sign. Y 3270 a Y 26729).
Obsahovû se jedná o dvû vydání bible (Mohuã 1472, sign.
Y 3270; Basilej 1498, sign. Y 25972-1, -2) a teologická 
díla Reinera z Pisy (Norimberk 1477, sign. Y 3272), Jana
Gersona (·trasburk 1494, sign. Y 25971-1, -2, -3) a Guiel-
ma Alverna (Norimberk 1496, sign. Y 26729). Jedním
z nejmlad‰ích tiskÛ z Hoffmanovy knihovny je teoretické
pojednání o historii z roku 1601, vázané v zeleném perga-
menu (sign. Y 130274).

ZACHARIÁŠ GEIZKOFLER 
Z GAILENBACHU 

Dal‰í dvorsk˘ hodnostáfi císafie Rudolfa II, Zachariá‰ Geiz-
kofler z Gailenbachu (1560–1617), uÏíval ãtyfii exlibris

Obr. 6. ZACHARIÁ· GEIZKOFLER

z Gailenbachu,
mûdirytina, 1605, 52:44 mm

Obr. 7. ZACHARIÁ· GEIZKOFLER

z Gailenbachu,
supralibros, 1605, 52:44 mm

Obr. 4. FERDINAND HOFFMAN svobodn˘ pán 
z Grünbüchlu a Stfiechova,

mûdirytina, asi 1600, 188:146 mm

Obr. 5. FERDINAND HOFFMAN svobodn˘ pán 
z Grünbüchlu a Stfiechova,

supralibros, 93:68 mm
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Svazek se skládá ze tfií
jensk˘ch tiskÛ z r. 1597
obsahujících díla k dûji-
nám Saska, Mí‰eÀska
a rodu WettinÛ (autofii
NICOLAS REUSNER, 
GEORG FABRICIUS aj.).
Konvolut je podrobnû
popsán v ãlánku JOSEFA

HEJNICE [5].
âern˘ ‰títek s v˘raz-

n˘m zlacen˘m tiskem
EX LIBRIS E. PH. G.,
nalepen˘ na pfiedním
pfiíde‰tí, moÏná zna-
mená ERNST PHILIP

G O L D S C H M I D T

( 1 8 8 7 – 1 9 5 4 ) .
GO L D S C H M I D T byl
lond˘nsk˘ antikváfi,
kter˘ publikoval práce
z oblasti gotické a rene-
sanãní vazby a dûjin
knihtisku [8]. Pokud se
kniha nacházela v Lon-
d˘nû, byla pravdûpo-
dobnû souãástí ‰védské
váleãné kofiisti [13].

Ideály renesance byly
smeteny krutou tfiiceti-
letou válkou, která pfii-
nesla rovnûÏ zánik
a rozkradení ãesk˘ch

knihoven, z nichÏ nejv˘znamnûj‰í byla roÏmberská. Ná-
sledné represe vÛãi ãeské ‰lechtû (konfiskace, popravy),
emigrace ãeské inteligence do protestantsk˘ch zemí a ná-
stup cizí zbohatlické ‰lechty mûly neblah˘ vliv na kniÏní
kulturu v ãesk˘ch zemích. Vznikají barokní exlibris, jejichÏ

v˘tvarná hodnota silnû
pokulhává za pfiedcho-
zími, renesanãními.

KRIŠTOF
VÁCLAV
NOSTIC 

V Knihovnû K–R se 
nalézá v jedné knize 
exlibris K R I · T O F A

VÁC L AVA NO S T I C E

(1643–1712), kde je
jméno majitele vyjádfie-
no sérií písmen C. W.
G. V. N. (CHRISTOP-
HORUS WENCESLAUS

GRAF VON NOSTITZ) [8, s. 103]. Exlibris je vytvofieno stá-
le oblíbenûj‰ím mûdirytem v rozmûru kresby 129:87 mm
(na obr. 10) a vzniklo pfied rokem 1673. KRI·TOF VÁCLAV

NOSTIC pÛsobil ve správních slezsk˘ch úfiadech, byl v˘-
znamn˘m sbûratelem (obrazy, grafika, staré tisky) a mece-
ná‰em, zaloÏil kapucínsk˘ klá‰ter ve Svídnici, v roce 1705
podnikl cestu do Nizozemí (jeho deník z cesty vy‰el kniÏ-
nû v roce 2004). Signatura SVK PK: Y 130294. Jedná se
o basilejsk˘ tisk z roku 1540 medicínského obsahu (autor
LEONHART FUCHS). Kniha obsahuje vlastnické a darovací
pfiípisy pfiedchozích majitelÛ.

HRABATA PRUSKOVSKÁ Z PRUSKOVA 
Dal‰í dvû erbovní exlibris v Knihovnû K–R jsou pro hra-
bata Pruskovská z Pruskova (také Proskovská z Proskova)
[8, s. 103], první z roku
1695, velikost kresby
61:46 mm (na obr. 11),
má v horním oblouku
písmena G. C. G. V. P.,
(GEORG CHRISTOPH

GRAF VON PRUSKOW,
JI¤Í KRY·TOF II, † 1701)
a druhé,  ve l ikost
65:50 mm (na obr. 12),
z roku 1708 s písmeny
A. E. C. G. V. P, která
skr˘vají syny hrabûte 
JI¤ÍHO KRY·TOFA II –
ANTONÍNA KRY·TOFA

(nar. 1671) a ERDMANA

KRY·TOFA (nar. 1676),
(ANTON CHRISTOPH

GRAF VON PRUSKOW,
ERDMANN CHRISTOPH

GRAF VON PRUSKOW).
Obû jsou provedena
mûdirytinou. V erbu je
v 1. a 4. poli jelen a v 2.
a 3 poli podkovy. Nej-
vût‰í rozmach knihovny
se datuje do 17. a po-
ãátku 18. století. V do-
bû pfievzetí Dietrichstei-
ny obsahovala knihov-
na asi 6500 svazkÛ.
Mnohé z nich byly
opatfieny tûmito exlib-
ris, díky nimÏ není 
pochyb o skuteãn˘ch
pÛvodních vlastnících.

Signatury SVK PK:
Y 2771-1, -2, s exlibris z roku 1695; Y 130261 s exlibris
z roku 1708; Y 129226 a Y 3219 s exlibris z roku 1708 a se
supralibros VÍTA OLD¤ICHA mar‰álka z Ebnetu (VEIT

Obr. 9. PETR VOK z RoÏmberka,
supralibros, 1585, 60:47 mm

Obr. 10. KRI·TOF VÁCLAV NOSTIC

mûdirytina, 1673, 129:87 mm

Obr. 11. JI¤Í KRI·TOF II z Pruskova
mûdirytina, 1695, 61:46 mm

Obr. 12. ANTONÍN KRY·TOF

a ERDMANA KRY·TOF z Pruskova
mûdirytina, 1708, 65:50 mm

Obr. 8. Petr Vok z RoÏmberka,
supralibros, 1585, 87:82 mm
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ULRICH MARSCHALK VON EBNET) pfiibliÏnû z roku 1618,
kter˘ byl pÛvodním majitelem tûchto knih. Dochované
knihy obsahují dûjiny fiímské fií‰e v Nûmecku (autor GE-
ORGIUS LETI, Amsterodam 1689, italsky, sign. Y 2771)
a konvolut nûmeck˘ch dobov˘ch tiskÛ reagujících na teh-
dej‰í náboÏenské a politické události v Evropû (Norimberk
1573, Lipsko 1589, sign. Y 130261).

Svazky, které byly pfiedchozím vlastnictví VÍTA OLD¤I-
CHA Mar‰álka z Ebnetu, obsahují souborné dílo Publia
Ovidia Nasona (Norimberk 1614, sign. Y 129996) a prv-
ní ãást genealogick˘ch tabulek vládnoucích rodÛ v Nûmec-
ku a Francii (autor HIERONYMUS HENNING, Magdeburg
1598, sign. Y 3219).

VÍT OLDŘICH MARŠÁLEK Z EBNETU 
Erbovní supralibros VÍTA OLD¤ICHA Mar‰álka z Ebnetu
(VEIT ULRICH MARSCHALK VON EBNET), které vzniklo
pfiibliÏnû v roce 1618, je na svazcích se signaturou SVK
PK: Y 129226, Y 130278 a Y 3219. Rozmûry jsou
67:52 mm (na obr. 13). Obsahuje rodov˘ znak, nad nímÏ
je rytífiská pfiilbice a hlava jednoroÏce; provedení bez legen-
dy. V tûchto svazcích rovnûÏ nalezneme buì na pfiíde‰tí,
nebo na titulní stranû zkratkov˘ vpisek mpp [= manu pro-
pria] s podpisem majitele Vait Vllrich Marssalk v. Ebnet.
[8, s. 92].

Rod EbnetÛ byl zaznamenán v âechách na konci 
16. století. VÍT OLD¤ICH Ïil na pfielomu 16. a 17. století

a byl znamenit˘m bibli-
ofilem, srovnateln˘m se
sv˘mi vrstevníky FER-
DINANDEM HOFFMA-
NEM z Grünbüchlu ne-
bo FRANTI·KEM GO-
DEFRIEDEM TROILEM

z Lesotho [9].

IGNÁC DOMINIK CHORINSKÝ
Dal‰í erbovní exlibris v Knihovnû K–R nese legendu: 
Ignatius Dominicus S. R. I. Comes de Chorinsky L. B. de
Ledske SS: cc: RR: MM: consiliarius et aubicularius actu-
alis nec non Ducatuum Oppaviensis et Carnoviensis 
Supremus Capitaneus cis Oppavam. [8, s. 126]. Legenda
je umístûna ve vnûj‰ím oválu a uvnitfi oválu je umístûn znak

Chorintsk˘ch se dvûma buvolími rohy postrkan˘mi raãími
klepety. Exlibris vzniklo kolem roku 1770, je provedeno
mûdirytem a velikost kresby má 91:75 mm (na obr. 14).

Majitel exlibris hrabû IGNÁC DOMINIK CHORINSK¯

(1729–1792) nechal ve Velk˘ch Ho‰ticích ve druhé polo-
vinû 18. století vystavût zámek v pozdnû barokním slohu.
Zámek se stal v˘znamn˘m stfiediskem kulturního a spole-
ãenského Ïivota. Konala se zde divadelní pfiestavení, hu-
dební akademie a taneãní reduty, pfii nichÏ hrála zdej‰í 
stálá zámecká kapela,
kterou vedl skladatel
JOSEF PUSCHMAN.
âast˘m hostem zde byl
nejslavnûj‰í MozartÛv
souãasník KARL DIT-
TERSDORF. Bratrem
majitele byl první br-
nûnsk˘ biskup MATYÁ·

F R A N T I · E K hrabû 
Chorinsk˘ z Ledské
(1720–1786).

SIGNATURY KNIH SVK PK:
Y 0839, Y 0857, Y 0858, Y 0868, Y 129220, 
Y 130324, Y 134105, Y 134116, Y 134223 
a Y 134232.
Celek obsahuje teologickou literaturu a literaturu medi-

cínskou z 16. a 17. století. Jazykovûda je zastoupena latin-
sko-ãesko-nûmeck˘m slovníkem. Pfiírodovûdná a medicín-
ská tematika je obsaÏena ve tfiech svazcích, nejstar‰ím je ‰t-
rasbursk˘ tisk z roku 1535 (sign. Y 134105), následuje
maìarsk˘ tisk z roku 1662 (sign. Y 129220) a unikátní
konvolut obsahující latinské pojednání z roku 1679 lékafie 
JAKUBA JANA VÁCLAVA DOB¤ENSKÉHO z âerného Mostu
(1623–1697) o kameni mudrcÛ neboli v‰ehojivé tinktufie
a ãtyfii polemické spisy pro i proti této teorii z let
1681–1683 (sign. Y 0839).

·est svazkÛ obsahuje fiádovou teologickou literaturu
z 16. a 17. století. Nejstar‰í tisk se nachází v konvolutu
sign. Y 134231; jedná se o v˘klad hymnÛ vyti‰tûn˘ v Kra-
kovû roku 1516, autora MICHAELA z Vratislavi. Na pfied-
ním pfiíde‰tí tohoto konvolutu je antikvariátní exlibris
V. a V. STRAKA. Antikvariát Kolín II. /43.

Obr. 13. VÍT OLD¤ICH z Ebnetu,
supralibros, asi 1618, 67:52 mm

Obr. 14. IGNÁC DOMINIK CHORINSK¯,
mûdirytina, asi 1770, 91:75 mm
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KLÁŠTER KARMELITÁNŮ 
NA MENŠÍM MĚSTĚ PRAŽSKÉM 

Konvolut se signaturou Y 134223 obsahuje supralibros,
které bylo na základû pfiedcházejícího vlastnického pfiípisu
kláštera karmelitánů na Menším Městě pražském urãe-
no jako karmelitánsk˘ znak s ãásteãnû ãiteln˘m karmeli-
tánsk˘m heslem ZELO ZELATUS SVM PRO DOMI-
NO DEO EXERCITVVM (na obr. 15).

bylo pouze v jediné knize z Knihovny K–R, která má sig-
naturu SVK PK: Y 26723. Exlibris zmizelo prokazatelnû
pfii procesu zpracování v SVK PK v roce 1957. Je otázkou,
zda exlibris bylo odstranûno z neznalosti nebo úmyslnû.

JAN JOSEF HRABĚ THUN 
Exlibris JANA JOSEFA hrabûte Thuna (1711–1788), které-
mu patfiila rozsáhlá území na ãesko-saské hranici vãetnû dû-
ãínského panství, z roku 1732 je opatfieno v horní ãásti la-
tinskou legendou Joannes Joseph S. R. J. Comes de Thun
a pod ním je rodov˘ erb [8, s. 115 a 126]. V Knihovnû
K–R jsou exlibris s velikostí kresby 87:67 mm (na obr. 17)
v knihách se signaturami SVK PK: Y 25959, Y 25987, Y
26143, Y 26159. Knihy jsou rovnûÏ opatfieny pozdûj‰ím
ãerven˘m heraldick˘m razítkem Tetschner Bibliothek. 
Obsahovû nejzajímavûj‰í je konvolut tiskÛ obsahujících
horní práva ãesk˘ch
kru‰nohorsk˘ch mûst
z roku 1548 a novelu
z roku 1564 (Cvikov
1548, Praha 1564, sign.
Y 26143).

Obr. 15. Klá‰ter karmelitánÛ 
na Men‰ím Mûstû praÏském

supralibros, 68:52 mm

Obr. 17. JAN JOSEF THUN,
mûdirytina, 1732, 87:67 mm

PIARISTICKÝ KLÁŠTER 
V MIKULOVĚ 

Exlibris piaristického klá‰tera v Mikulovû (Nikolsburg)
vzniklo pravdûpodobnû v letech 1700 aÏ 1711, kdy jeho
autor ANTONÍN WANNER, malífi a grafik, pob˘val obãas

v Mikulovû, kde malo-
val oltáfiní obraz. Exlib-
ris, provedené mûdiry-
tem, má velikost kresby
94:63 mm (na obr. 16)
a je signováno vpravo
dole Ant. W. Je vytvofie-
no ve tvaru monstran-
ce, o jejíÏ dfiík se opírají
dva geniové, nesoucí ro-
hy hojnosti, mezi nimiÏ
je monogram Panny
Marie a pod ním zkrat-
ky fieck˘ch slov Métér
Theon. [11, s. 159]. Ve
spodní ãásti je na stuze
legenda: Bibliotheca
Scholarum Nicolspur-
gensis Piarum. Exlibris

Obr. 16. Piaristick˘ klá‰ter v Mikulovû,
mûdirytina, 1700 aÏ 1711, 94:63 mm

FRANTIŠEK ANTONÍN 
THUN-HOHENSTEIN

Dal‰í exlibris dûãínské knihovny nese legendu EX LIBRIS
FRANC. COM. A. THVN-HOHENSTEIN TET-
SCHEN pod rodov˘m znakem. Bylo zhotoveno ve dvou
velikostech kresby: I. 85:64 mm (na obr. 18) a II.
47:35 mm. Majitelem exlibris byl kníÏe FRANTI·EK AN-
TONÍN THUN-HOHENSTEIN (1847–1916), dlouholet˘ 
guvernér âech.

Signatury SVK PK: velikost I: Y 3221, Y 3274, Y
25963, Y 26170, Y 130315, Y 134125 a velikost II: Y
25967, Y 125792-1, -2, -3, -4, Y 126048-1, -2, -3, Y
126049-1 -2, Y 126079-1, -2, -3, Y 129219-1a, Y 130323.
Knihy jsou rovnûÏ opatfieny razítkem Tetschner Bibliothek.

Zámecká knihovna v Dûãínû patfiící rodu Thun-Ho-
henstein obsahovala asi 70 000 svazkÛ, které byly opatfieny
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ãerven˘m heraldick˘m razítkem Tetschner Bibliothek
o rozmûrech 70:63 mm [8, s. 172] (na obr. 19). Byla roz-
prodána po roce 1918 [7]. Z knihovûdného hlediska je
v Knihovnû K–R nejcennûj‰í prvotisk obsahující v˘klad
Ïaltáfie Ludolpha de Saxonia a kajícné Ïalmy Petrarkovy
(·p˘r 1491, sign. Y 25967).

STANISLAV PAVLOVSKÝ
olomouck˘ biskup v letech 1579–1599, umisÈoval své sup-
ralibros na zadní desky. Nese nápis STANISLAVS PAW-
LOWSKY. DEI. GRACIA. EPISCOPUS OLOMVCEN-
SIS kolem ãtvrceného ‰títu se znakem olomouckého bis-
kupství (na obr. 22). Na pfiedních deskách je umístûno
supralibros s hlavou JeÏí‰e Krista a kolem je nápis +
IHESVS CHRISTVS FILIVS DEI VI [?] SALVATOR
MVNDI (na obr. 21). Rozmûr pfiedního supralibros je
59:50 mm a zadního 65:53 mm. Supralibros se nacházejí
na vazbû knihy se signaturou Y 130331. Svazek obsahuje
dokumenty z církevního snûmu olomouckého biskupství
konaného roku 1591 (Olomouc 1592).

Obr. 21. STANISLAV PAVLOVSK¯, 
olomouck˘ biskup v letech 1579–1599

supralibros, 59:50 mm

Obr. 22. STANISLAV PAVLOVSK¯, 
olomouck˘ biskup v letech 1579–1599

supralibros, 65:53 mm

Obr. 18. FRANTI·EK ANTONÍN

THUN-HOHENSTEIN,
mûdirytina, 85:64 mm

Obr. 20. Knihovna Clam-MartinicÛ 
ve Smeãnû, razítko, 27:22 mm

Obr. 19. FRANTI·EK ANTONÍN

THUN-HOHENSTEIN,
razítko, 70:63 mm

CLAM-MARTINICOVÉ 
Razítkem s erbem a nápisem BIBLIOTHECA SMEC-
NENSIS byly opatfiovány knihy zámecké knihovny Clam-
-MartinicÛ ve Smeãnû. Oválné razítko má rozmûry
27:22 mm (na obr. 20). Knihovna byla rozprodána po ro-
ce 1918. V Knihovnû K–R je toto razítko otisknuto v kni-
ze se signaturou Y 129215. Svazek obsahuje Dobrowsky’s
Slawin (Praha 1834). Jedná se o druhé rozmnoÏené vydání
Dobrovského v‰eslovanského sborníku z roku 1806.
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Obr. 23. JI¤Í ZE SUDETU

supralibros, 125:71 mm

Článek čerpá z bohatého fondu Knihovny K–R a přináší
informace o exlibris, supralibros a razítkách, která se
v knihách vyskytují a mají vztah k zemím Koruny české.
Ve fondu Knihovny K–R lze ovšem nalézt také další
knižní značky, pocházející z okolních evropských zemí,
které by si zasloužily zveřejnění, popis a doplnění
informací o jejich majitelích.

JIŘÍ ZE SUDETU 
Supralibros humanisty JI¤ÍHO ZE SUDETU nese legendu
INSIGNIA DOCTORIS GEORGII A SVDETIS, nad
níÏ jsou siluety dvou b˘kÛ nad sebou (na obr. 23). Majite-
lem byl pravdûpodobnû JI¤Í POLENTA (vl. KROUPA) ze 
Sudetu, kter˘ se r. 1552 stal magistrem filozofie, r. 1562
rektorem praÏské univerzity, r. 1582 doktorem medicíny
a proslul i jako praktick˘ lékafi. Rozmûry supralibros jsou
125:71 mm. Kniha z Knihovny K–R má signaturu Y
134237. Svazek obsahuje lékafiská pojednání (autor 
JOHANN KRAFFTHEIM, Frankfurt nad Mohanem 1591).
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TAU N O PI I RO I N E N

V srpnu 2012 se příznivci knižní značky z celého světa
scházejí v Naantali, kde bude Finsko poprvé v historii
hostit 34. mezinárodní kongres F.I.S.A.E., pravidelně
pořádaný některou ze členských zemí již od 50. let mi-
nulého století. Očekává se účast umělců, vědců a sběra-
telů ze čtyřiceti zemí světa. Vítám proto příležitost,
abych mohl i ty členy českého Spolku sběratelů a přá-
tel exlibris, kteří se kongresu osobně nezúčastní, ales-
poň stručně seznámit s tvorbou a sběratelstvím kniž-
ních značek v této skandinávské zemi.

Ve srovnání se sousedními zemûmi se Finsko nemÛÏe
pochlubit poãetnou sbírkou star˘ch exlibris – jednou z pfií-
ãin byl také rozsáhl˘ poÏár, kter˘ v roce 1827 v Turku, sta-
rém hlavním mûstû zemû, zniãil mimo jiné akademickou
knihovnu, kde byla uloÏena nejhodnotnûj‰í díla. Mnohá
s vlastnick˘mi a kniÏními znaãkami. Uchovalo se jen deset
supralibros na deskách knih. Nicménû Turku pfiedvede na
kongresové v˘stavû tfii v˘znamné pfiíklady historick˘ch 
exlibris – nejstar‰í z nich je datováno aÏ do 15. století, bu-
de tam i v˘znamné supralibros, které patfiilo knihám 
MIKAELA AGRICOLY (1510–1557), biskupa z Turku, a dal-
‰í staré exlibris, neokázalé a velmi prosté, které bylo vyti‰tû-

no v roce 1686 v akademické tiskárnû v Turku pro soudní-
ho vykonavatele JOHANA HAAKSIHO. Na v˘stavû bude
i první moderní kniÏní znaãka, která patfiila CARLU FRED-
RIKU ANDREASU MENNANDEROVI (1712–1786), ‰kolské-
mu biskupovi v Turku a Uppsale. Poãáteãní písmena latin-
sk˘ch slov na kniÏní znaãce s biblick˘m námûtem jsou prv-
ními písmeny vlastního kfiesÈanského jména biskupa.

Finsko je pravdûpodobnû jedinou zemí, kde byl pofiízen
a publikován registr (tj. úpln˘ soupis) kniÏních znaãek.
Práce zatím konãí v roce 1996 ãtvrtou ãástí a velmi nalé-
havû potfiebuje doplnit a aktualizovat. V rejstfiíku lze najít

Znaãka biskupa MENNANDERA, 18. století

Exlibris ve Finsku

Naantali, lázeÀské a kongresové centrum
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v‰echny potfiebné údaje o celkem 17 623 rÛzn˘ch kniÏních
znaãkách – v˘hodu takové publikace ocení pfiedev‰ím sbû-
ratelé. Vlastník, majitel exlibris, zde zajímá sbûratele pod-
statnû více neÏ v jin˘ch zemích. Zaznamenává se jeho po-
volání i místo, kde Ïije. Práce na podobném projektu byla
zahájena také v Estonsku, kde jiÏ znaãnû pokroãili, a ve

·védsku, kde s ním teprve nedávno zaãali.
Odhaduje se, Ïe dnes existuje kolem 25 000
finsk˘ch exlibris, z nichÏ pouze necelá
stovka vznikla dfiíve neÏ ve 20. století. Zá-
jem se soustfieìuje zejména na kniÏní
znaãky, které budou pouÏity a skuteãnû
vlepeny v knihách. Rychl˘ v˘voj infor-
maãních technologií inspiroval mnoho li-
dí k vytváfiení a tisku vlastních exlibris po-
mocí rÛzn˘ch grafick˘ch programÛ na
poãítaãích, a to následnû vedlo ke zv˘‰ení
zájmu mlad˘ch lidí o toto hobby.

Je tfieba si uvûdomit, Ïe pojetí kniÏní
znaãky ve Finsku je ponûkud odli‰né. Za-

tímco ve Finsku jde stále o vlastnické oznaãení knihy, jin-
de ve svûtû i v Evropû pfievládá zájem o grafická (sbûratel-
ská) exlibris. Tisky z v˘‰ky i hlubotisky se staly populární
a dobfie se „marketingovû“ uplatÀují na sbûratelsk˘ch sto-
lech pfii sjezdov˘ch v˘mûnách – tam mají umûlci pfiíleÏi-
tost pfiedvést své dovednosti a získat nové zájemce o svou
tvorbu.

Jak z pfiedchozího vypl˘vá, mají mezi finsk˘mi exlibris-
ty v˘znamnûj‰í místo vlastníci exlibris neÏ jejich autofii. Tak
napfiíklad kaÏd˘ finsk˘ prezident od roku 1940 vlastnil své,

a nejménû jedno, exlibris. V˘jimkami jsou zatím jen prezi-
dent MAUNO KOIVISTO a souãasn˘ prezident SAULI NII-
NISTÖ. Zato prezident URHO KEKKONEN jich mûl celkem
osm. První dáma finského prezidenta K. J. STAHLBERGA

(1919–1925) byla sama autorkou exlibris a svoji znaãku
mûla také.

Naantali je malé idylické lázeÀské mûsto, má 19 000
obyvatel, okolní krajinû dominuje mofie s pfiibliÏnû 350
ostrovy, které jsou souãástí mûsta – a ve Finsku je mûstem
exlibris. Z Naantali pochází architekt prezidentského palá-
ce v Helsinkách AXEL HAARTMAN (1877–1969). V Naan-
tali se také nachází Kultaranta, prezidentské letní sídlo, 

E. L. LYDÉN, dfievoryt, 1908 A. GALLEN-KALLELA, 1897

P. KASKIPURO, 1995

E. TANTTU, linoryt, 1970



2O1258 S b o r n í k  p r o  e x l i b r i s  a  d r o b n o u  g r a f i k u

jehoÏ park je jedním z míst, které
bude moÏno bûhem kongresu
nav‰tívit. KniÏní znaãku Kulta-
ranty navrhl umûlec PENTTI

KASKIPURO (1930–2010). Síd-
lem pofiádající spoleãnosti Exlib-
ris Aboensis je Turku, které je od
místa kongresu vzdáleno jen pár
kilometrÛ. Naantali je mûsto,
které má ve Finsku snad nejvy‰‰í
poãet kniÏních znaãek na hlavu.
Zásluhu na tom mají zejména
AXEL HAARTMAN, J. R. EKELUND

(1877–1946), EDWIN L. LYDÉN

(1879–1956) a JARKKO PELTO-
NEN (1947–2008). Asi nejzná-
mûj‰ím souãasn˘m tvÛrce exlibris
ve Finsku je TAPANI KIIPPA (nar.
1939), kter˘ vytvofiil témûfi 200
akvarelov˘ch exlibris. Na v˘sta-
vách pofiádan˘ch ke kongresu
F.I.S.A.E. bude moÏné si pro-
hlédnout kniÏní znaãky i dal‰ích
finsk˘ch umûlcÛ – díla PENTTI

KOIVIKKO (nar. 1944), KRISTIINA

TURTIAINENA (nar. 1960) a ESSI

PELTONEN (nar. 1982) – dcery
JARKKO PELTONENA.

Ve Finsku jsou dvû exlibristic-
ké spoleãnosti – star‰í, Finská
asociace exlibris, která byla zalo-
Ïena v roce 1946, nyní má asi
250 ãlenÛ a sídlí v Helsinkách.
Druhá, Exlibris Aboensis, vznikla
v roce 1992, kdy nûktefií ãlenové
poÏadovali aktivnûj‰í pfiístup
k ãinnosti a roz‰ífiení pÛsobnosti
spolku na celou zemi. Mnoho li-
dí je v‰ak ãleny obou spoleãností.

Bûhem dvacetileté ãinnosti se
Exlibris Aboensis se sv˘mi 500
ãleny stala jednou z nejvût‰ích
spoleãností F.I.S.A.E. na svûtû,
a to i pfiesto, Ïe poãet obyvatel
Finska je pouh˘ch 5,4 milionu.
Co do poãtu ãlenÛ se jí mohou
rovnat jen spoleãnosti v Japonsku
a âínû, následované âeskou re-
publikou a Nûmeckem.

Jaká je ãinnost Exlibris Aboen-
sis? DÛraz klademe pfiedev‰ím na
komunikaci mezi ãleny. âtvrtlet-
nû vydáváme barevn˘ ãasopis for-
mátu A4 o 32 stranách, máme
vlastní internetovou stránku

www.exl.fi a udrÏujeme spojení prostfiednictvím e-mailu
a facebooku. âlensk˘ pfiíspûvek je 25 euro, kaÏd˘ rok po-
fiádáme okolo padesáti rÛzn˘ch akcí, setkání, spoleãn˘ch
dílen, zájezdÛ a v˘letÛ a v kni-
hovnách a na kniÏních veletr-
zích celou fiadu v˘stav, které má
pfiíleÏitost vidût znaãn˘ poãet
náv‰tûvníkÛ. Ve‰kerá na‰e ãin-
nost je zaloÏena na t˘mové spo-
lupráci ãlenÛ, není elitáfiská.
Fin‰tí sbûratelé na exlibris vyso-
ce cení symboliku, proto se ãas-
to zamûfiují na sbírky tematic-
ké. Odhaduji, Ïe nejvût‰í sou-
kromá sbírka má na 20 000
kusÛ finsk˘ch exlibris a dal‰ích
30 000 listÛ z jin˘ch zemí.

FINŠTÍ TVŮRCI EXLIBRIS
Umûleckého vrcholu dosáhlo exlibris ve Finsku na po-

ãátku 20. století, kdy tvofiili umûlci jako AKSELI GALLEN-
KALLELA (1865–1931), HELENE SCHJERFBECK

(1862–1946), HUGO SIMBERG (1873–1917). Zajímavé
znaãky vytvofiili pozdûji také umûlci mlad‰í generace –
VILHO ASKOLA (1906–1994), PENTTI KASKIPURO

(1930–2010), MIRJAM KINOS (1915–2002) nebo ERKKI

TANTTU (1907–1985). V souãasné dobû patfií mezi nej-
známûj‰í HENRIITTA HONKANEN, TAPANI KIIPPA, OSMO

OMENAMÄKI, HANNU PAALASMAA, ESA RIIPPA, ERKKI

TUOMINEN a dal‰í. Já sám mám ve
sbírce práce 65 finsk˘ch autorÛ. Pro
finské vlastníky a sbûratele tvofií také
mnozí grafici z Estonska, jejichÏ prá-
ce je o poznání levnûj‰í. 

Překlad z angličtiny K. Humplíková

P. KOIVIKKO, 1996

O. OMENAMÄKI, 1991

T. KIIPPA, akvarel, 1999

Fin‰tí sbûratelé na kniÏním veletrhu 2011

J. PELTONEN, 1999
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KA R E L ŽI Ž KOV S K Ý

Je‰tû jednou vám budu vyprávût o tiskafiské dílnû, ve které
se rodí velké umûní. Zavítáme znovu na Vysokou ‰kolu
umûlecko-prÛmyslovou na Palachovû námûstí v Praze, kde
uÏ jsme nav‰tívili dílnu VLADIMÍRA BUJÁRKA a podívali
jsme se i do ateliérÛ, v nichÏ se tisknou litografické listy.
Tentokrát nahlédneme do dílen, v nichÏ se tiskne sítotisk ãi
serigrafie. Dfiíve neÏ otevfieme dvefie vysoké ‰koly, fiekneme
si nûkteré informace o této grafické technice, abychom se
v dílnách netváfiili pfiíli‰ naivnû a nepfiipravenû.

Pokud se domníváte, Ïe sítotisk – serigrafie patfií k mo-
derním grafick˘m technikám, které v nedávné minulosti
propagovali nûktefií slavní svûtoví tvÛrci (VICTOR VASARE-
LY, ANDY WARHOL, JEAN ARP a dal‰í), u nás zvlá‰tû JARO-
SLAV KAISER a JAROSLAV HO¤ÁNEK, pak jste na omylu.
V âínû, Japonsku a v dal‰ích zemích Dálného v˘chodu se
sítotisk pouÏíval jiÏ pfied na‰ím letopoãtem. V˘znamnou
roli tenkrát sehrála znalost jemného hedvábí, pouÏívaného
pfii pfiená‰ení vzorÛ pfii potiskování
textilií pomocí ‰ablon. Také na Západû
se zaãala tato technika uplatÀovat ve
velkém mûfiítku v textilním prÛmyslu
jiÏ koncem 19. století, a to hlavnû
v USA, Anglii a Francii. Teprve pozdû-
ji se tato relativnû levná technika zaãa-
la vyuÏívat v propagaãní grafice (plaká-
ty, obaly, reklamní tisky apod.). 
Technika serigrafie je mnohostranná
a umoÏÀuje potiskovat papír, textil,
kÛÏi, kov, plastické hmoty, dokonce
i dfievo nebo sklo.

Nás ov‰em bude zajímat pfiedev‰ím
umûlecká serigrafie, která dovoluje gra-
fikÛm i studentÛm vysoké ‰koly v dnes
nav‰tívené oficínû reprodukovat doko-

nal˘m zpÛsobem uvaÏovanou kresbu, vybran˘ námût, na
kvalitní papír. ZpÛsobÛ, kter˘ch se vyuÏívá, je mnoho,
jmenujme si alespoÀ ty nejdÛleÏitûj‰í: odkr˘vaná serigrafie,
dovolující pfiímé naná‰ení kreseb vhodn˘m roztokem, kter˘
po zaschnutí utvofií na síÈovinû nepropustn˘ film. Vym˘va-
ná serigrafie je vhodná pro reprodukci uvolnûnûj‰í malífiské
kresby s odstupÀovan˘m tónováním. Fotoserigrafie umoÏ-
Àuje pouÏít pfiedem pfiipravenou prÛsvitku s kresbou na
pauzáku, astralonu a podobnû. Takto pfiipravená prÛsvitka

se kopíruje na speciálním stroji obdob-
nû jako fotografick˘ diapozitiv na citli-
vou vrstvu nanesenou na síÈovinû. Pfii-
pomeÀme si je‰tû techniku, pfii níÏ se
pouÏívá ruãnû zhotovená ‰ablona vyfie-
zaná z papíru nebo jiného materiálu:
vyfiezávaná serigrafie. Pokud máte po-
cit, Ïe je‰tû nejste dostateãnû pfiipraveni
pro náv‰tûvu sítotiskové dílny, pak do-
poruãuji pÛjãit si vynikající knihu ALE-
·E KREJâI: Techniky grafického umění
(vyd. Artia v r. 1981), dÛkladnû ji pro-
studovat a teprve pak se s námi dosta-
teãnû pouãen˘mi vydat na exkurzi do
dílen Vysoké ‰koly umûlecko-prÛmys-
lové.

Pfiistoupíme ke sklenûn˘m dvefiím,

V dílnû sítotisku Vysoké ‰koly umûlecko-prÛmyslové
ANTONÍN KOMÁREK, RENÉ ¤EBEC

Tajemství
jemn˘ch sít

Antonín Komárek 
a René Rebecˇ

A. KOMÁREK, barevná serigrafie, 95:70, 1993
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poãkáme, aÏ nám vrátn˘ ãi recepãní v kukani umoÏní
vstup, já zavolám, Ïe jdeme ke „klukÛm“ do dílny a pÛjde-
me vpravo. Velká dílna, kde nás kromû tiskafisk˘ch strojÛ
nejvíce zaujme smûsice kovov˘ch su‰ákÛ na odkládání a su-
‰ení hotov˘ch grafick˘ch listÛ ãi plakátÛ, je dostateãnû pro-
storná, takÏe pánové Antonín Komárek a René ¤ebec, kte-
fií zde doslova a do písmene kralují, tisknou, zasvûcují stu-
denty i nezku‰ené laiky do tajemství kouzelné techniky, ve
které je tou nejdÛleÏitûj‰í pomÛckou síto, a rozhodují o kva-
litû finálních tiskÛ – grafick˘ch listÛ.

Právû tisknou geometrickou novoroãenku pro grafika
JANA KUBÍâKA (je leden 2012) a mají plné ruce práce. 
TONÍK obratnû manipuluje s dÛleÏit˘m nástrojem – tfií-
ãem, jímÏ hrne uvnitfi sítotiskového rámu barvu z jedné
strany na druhou a tím ji zároveÀ protlaãuje na podloÏen˘
papír. Hotovo: zvedne síto, René poloÏí tisk na drátûn˘ su-
‰ák a ãeká, aÏ TONÍK dokonãí dal‰í list. Barvy na papífie zá-
fií, KUBÍâKÒV list je pfiíjemnû vyváÏen˘ a my chvilku po-
ãkáme, aÏ dotisknou cel˘ náklad. Práce je skonãena a mÛ-
Ïeme se stûhovat do druhé místnosti, kde kromû velkého
fotoserigrafického tiskového stroje mají kousíãek místa pro
sezení a dále dva veliké dláÏdûné bazény, ve kter˘ch se ãis-
tí, hadicí ostfiikují a vym˘vají pouÏitá síta, takÏe Ïádn˘ „do-
tisk“ se nekoná, váÏení sbûratelé! Jen se podívejte do nûkte-
r˘ch obchodÛ s grafick˘mi listy, kolik „novotiskÛ“ zná-
m˘ch autorÛ (a dokonce podepsan˘ch) se tam prodává:
lina, dfievoryty, tisky z hloubky a my ãasto serigrafie odmí-
táme stejnû jako litografické listy. Ta móda leptÛ nám dává
zabrat!

Z nabídnut˘ch nápojÛ si vybírám pivo, na alkohol je br-
zy a vám nenabídnou nic. Sedíme v tom malém prostoru
a vzpomínáme. Já poslouchám a mluví ANTONÍN KOMÁ-
REK, sluÏebnû i léty star‰í neÏ RENÉ ¤EBEC:

„Sítotisk byl na této škole zaveden už v roce 1968 a praco-
valo se jen v jedné místnosti. Prostor byl tedy velice stísněný.

Teprve od roku 1989, kdy jsem byl po konkurzu přijat do ško-
ly jako odborný pracovník sítotiskových technik, se začaly díl-
ny rozšiřovat a postupně získávaly dnešní podobu. Datum na-
rození? Že se ptáš, letos 7. 8. to bude šedesát osm roků, kdy
jsem se v Praze narodil, tak ať si to čtenář přepočítá. V letech
1962–1967 jsem studoval na Střední umělecko-průmyslové
škole v Praze a pak jsem se zabýval užitkovou i volnou grafi-
kou až do roku 1989 jako člen družstva Propagační tvorba
Praha. Volnou grafiku jsem pochopitelně vystavoval na mno-
hých výstavách, ale v současné době jsem grafickou tvorbu ně-

R. ¤EBEC, vlastní novoroãenka 2009, barevná serigrafie, 159:135

R. ¤EBEC, vlastní novoroãenka 1999, barevná serigrafie, 89:188
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jak omezil, zato René má více nápadů, odvahy a chuti, vždyť
je mladší, tak se musí pochopitelně snažit“.

„Mne tvorba grafických listů úžasně baví“, pfiidal se do
pomyslného rozhovoru RENÉ a zaãal vyprávût: „Narodil
jsem se 21. 10. 1969 v Rakovníku, Střední umělecko-průmy-
slovou školu, obor užitá malba jsem absolvoval v roce 1988
a až do roku 1992 jsem podobně jako Antonín pracoval
v Propagační tvorbě Praha. Od roku 1992 v sítotiskové díl-
ně katedry grafiky na Vysoké škole umělecko-průmyslové
v Praze, to znamená tady, co právě sedíme. Mám tuhle prá-
ci rád stejně jako Toník, naše spolupráce je velice dobrá a oba
nás těší. Zatímco Toník svou volnou tvorbu – možná neprá-
vem – omezil, já jsem si vytvořil trochu zvláštní humorný
svět, ve kterém jsou osobité postavičky provádějící různé taš-
kařice, a tisknu je pro sebe i pro přátele, také jako novoročen-
ky. Pochopitelně vystavuji, grafikám se v šuplících nedaří,
v roce 2011 jsem mimo jiné vystavoval v Rabasově galerii
v Rakovníku a tam jsem si uvědomil, kolik grafických listů už
mám na svědomí“.

„Takže se můžeme těšit na tvoji tvorbu i v letošním roce na
výstavě v Praze a sběratelé a odběratelé grafických souborů edi-
ce „Biblos“ se budou určitě radovat z 54. svazku, který spatří

světlo světa v dohledné době! Je dokonce možné, že přibude
i nějaké exlibris. První vlaštovka byla ve 13. souboru Ipse si-
bi“. To jsem se i já pfiidal „jako“ do rozhovoru a poloÏil dal-
‰í otázku ANTONÍNU KOMÁRKOVI: „Jaká síta se dnes použí-
vají? Hedvábí to určitě nebude, ani kovová síta, kterých se
používají při tisku na sklo či keramiku, tak jak jste na tom
dnes?“ „Dnes se používají převážně síta vyrobená ze syntetic-
kých textilních vláken a pro představu uvedu, že počet vláken
je 100–140 na centimetr, to je 100 000 oček, otvorů na tak
malé plošce. Pro sběratele bych chtěl připomenout, že v našich
dílnách pracovali a pracují opravdu významní tvůrci. Za
všechny bych mohl jmenovat Vladimíra Kopeckého, Jana Ku-
bíčka, kterého jsme právě dotiskli, často jsme spolupracovali se
Zdeňkem Sýkorou, Adrienou Šimotovou, Borisem Jirků. V sí-
totiskařských dílnách realizovali své práce i Milan Grygar,
Zdeněk Ziegler, Jiří Sozanský a další. Spolupracovali jsme
s Karlem Malichem a v těchto dílnách vznikly také grafické
listy pro nevšední bibliofilie – Máj pro nakladatelství Aulos,
Villonovy básně pro nakladatelství KGB a dalši“.

Jak je zfiejmé z v˘ãtu jmen, jedná se o umûlce, ktefií dnes
patfií ke ‰piãce moderního umûní a jejich v˘znam pfiekroãil
i hranice na‰í zemû. Je ‰koda, Ïe jen málo z nás zatím tyto
tvÛrce oslovilo a získalo je k tvorbû na‰ich sbûratelsk˘ch lís-
teãkÛ s názvem exlibris. Sám se pokusím o první poãin,
s novoroãním pfiáním od RENÉ ¤EBCE jsem uÏ v loÀském
roce zaãal. Zb˘vá jen dopít tu láhev piva, podûkovat obû-
ma tiskafiÛm za informace, je‰tû jednou se rozhlédnout po
prostorách dílny a popfiát hodnû úspûchÛ pfii realizaci vlast-
ních grafick˘ch listÛ (TONÍKU, ty tro‰ku pfiidej, kufiák
d˘mky mi udûlal radost!) a mÛÏeme potichu vyjít na Pala-
chovo námûstí. Pr‰í, pr‰í se snûhem, je lezavo, pravé poled-
ne, tak kam zajdeme, pfiátelé? Já dostal chuÈ na dal‰í pivo
a také Ïaludek se hlásí o slovo, no budiÏ, skoãím si naproti
do KfiiÏovnické ulice k Rudolfovi na plzeÀskou dvanáctku;
louãím se pfiátelé, vyãerpal jsem v‰echny dílny a snad vás ty
krátké náv‰tûvy v prostorách, kde se tisknou i na‰e lísteãky,
potû‰ily a mnohé i pouãily!

R. ¤EBEC, barevná serigrafie, 185:105, 2012
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ZD E N Ě K ŘE H Á K

Nûkdy v bfieznu 2009 (bylo to na valné hromadû) mi ãle-
nové v˘boru nabídli, abych po panu ING. RUBÁ·OVI, kte-
r˘ se uÏ cítil unaven˘, pfievzal pofiádání písemn˘ch aukcí.
Písemn˘ch aukcí jsem se zúãastÀoval a soudil jsem, Ïe jsou
jen pro dobfie informované sbûratele – popis nemohl nikdy
nahradit vyobrazení. V té dobû uÏ jsem Ïil a tû‰il se s exlib-
risy více jak 25 let a postupnû jsem si zvykal na dÛchod.
Tak trochu z hecu jsem odpovûdûl: „Ano, do toho bych ‰el,
ale nechtûl bych dûlat aukci písemnou, ale takovou, aby na-
bídka byla vidût – chtûl bych provozovat aukci na interne-
tu!“ Myslel jsem si bláhovû, Ïe tomuto médiu nebude v˘-
bor naklonûn, nebo snad, Ïe v˘bor zaãne shánût odborníka
na sestavení vhodného programu. Ale m˘lil jsem se – Ing.
Humplík mi lapidárnû odpovûdûl: „Ano, to je dobr˘ ná-
pad, zafiiìte to!“

¤eãi plynou bystfie jak horsk˘ potok, ale práce k tomu,
aby bylo nûco vytvofieno, ta potfiebuje hodnû energie, potfie-
buje i nápady, kdyÏ hledáte zpÛsob jak na to, ale potfiebuje
také soustavnost a kaÏdodenní úsilí. Mûl jsem sice urãitou
pfiedstavu, jak by program mûl vypadat, protoÏe jsem znal
internetovou aukci Aukro, kde jsem obãas nûco nakoupil ne-
bo i prodal. Úkolem bylo najít odborníka, kter˘ by dodal
funkãní program aukce, navíc takov˘, kter˘ Spolek bude
schopen zaplatit. Osvûdãila se internetová adresa www.epo-
ptavka.cz, kde je nejdÛleÏitûj‰í správnû popsat a specifikovat
co hledáte. Po krátkém ãase bylo potfieba z dvaadvaceti do-
‰l˘ch nabídek vylouãit ty pfiíli‰ drahé nebo ty, které nesplÀo-
valy spolkové poÏadavky. Zbyly ãtyfii a z nich uÏ jsem snadno
vybral takovou, kterou jsem si mohl pfiedem na webu pro-
hlédnout, které jsem dobfie rozumûl a která mi tak fiíkajíc
padla do ruky – to proto, abych pfiede‰el moÏn˘m budou-
cím problémÛm. Potom napí‰ete a uzavfiete smlouvu, dosta-
nete program a uãíte se na nûm pracovat. Sestavíte postup
práce pro sebe – administrátora, napí‰ete manuál pro draÏi-
tele, seÏenete a obe‰lete v‰echny dostupné emailové adresy
ãlenÛ SSPE, udûláte propagaci na valné hromadû a v KniÏní
znaãce a pfiipravíte první kolo aukce.

Tehdy jsem v‰ak vÛbec netu‰il, kolik ãasu mi zabere pfii-
pravit a zavést 120 poloÏek na internet, kolik chyb nadû-

lám a jak tûÏce a s obtíÏemi je budu opravovat. Ale poãet
pfiihlá‰en˘ch draÏitelÛ – tehdy více neÏ 50 – mi dával 
jakousi nadûji. Na internetu se adresa aukce www.sspe.cz 
objevila 1. fiíjna 2009. Druhé kolo aukce uÏ mi ‰lo trochu
lépe od ruky, po tfietím kole jsem udûlal drobné zmûny, vy-
fie‰il nûkteré nejasnosti, upravil manuál, dopsal jsem rady
„Jak na to“ a od ledna 2010 jsem zaãal aukci provozovat
„na ostro“, více ménû tak, jak ji známe dnes, jen poãet 
poloÏek jsem postupnû nav˘‰il na 200 a po ãase na dne‰-
ních 250.

Internetová aukce mi úplnû zmûnila Ïivot – je to vskut-
ku nekonãící proces! Vûnuji se jí skoro kaÏd˘ den. Pfiipra-
ven˘ seznam poloÏek zavést na web znamená tfii, ãtyfii do-
poledne. Aukce zaãíná vÏdy prvního a do té doby musím
prohlédnout poloÏku po poloÏce a opravit chyby, které ob-
ãas dûlám. Hned, jak se aukce rozbûhne, zaãínám s pfiípra-
vou dal‰ího kola – pí‰i do poãítaãe seznam nabízen˘ch po-
loÏek (nabízené grafiky uÏ mám vût‰inou doma v zásobû),
opravuji chyby prodejcÛ, nûkter˘m dûlám seznamy sám,
potom skenuji nebo pfiifiazuji zaslané skeny – na tom pra-
cuji témûfi dennû. Jindy si musím nafiezat v˘ztuÏné lepen-
ky z vhodn˘ch krabic, aby po‰ta grafiky nezniãila. Spoustu
ãasu zabere vyfiizování po‰ty a balení zásilek. Vût‰ina lidí
krabice z domácnosti vyhazuje do kontejneru, ale adminis-
trátor aukce volí opaãn˘ postup – nosí kartonové obaly do-
mÛ, fieÏe je na formáty a aÏ zbytky vrací do kontejneru. Po-
kud na v˘ztuÏn˘ch kartonech najdete tmavé skvrny, mÛÏe-
te z nich sejmout moji DNA – pfii fiezání si sem tam ufiíznu
i kus vlastní kÛÏe.

Obãas si vzpomenu na pouãku jakéhosi pana BruzdyÀ-
ského: „Hobby neboli koníãek je ãasto hroznû tûÏká práce,
kterou by ãlovûk urãitû nedûlal, kdyby si jí musel vydûlávat
na Ïivobytí.“ A já dodávám: „Já uÏ jsem si za Ïivot s aukcí
zvykl, ale peru se s tûÏ‰ím úkolem – aby si i moje Ïena zvy-
kla na mÛj Ïivot s aukcí.“

Abych nezapomnûl, administrátor musí mít doma nejen
poãítaã pfiipojen˘ na internet, ale také potfiebn˘ prostor na
krabice s grafikami, s nafiezan˘mi lepenkov˘mi podloÏka-
mi a obálkami a je‰tû dostatek místa – ideální by byl stÛl
pro dvanáct stolujících – na rozloÏení tfiiceti i více hromá-
dek, na které rozdûluji prodané grafiky. Já se musím spo-
kojit s válendou a r˘sovacím prknem.

Aukce konãí jedenadvacátého a protoÏe program je dû-

Tri roky s aukcí
aneb jak jsem si zmenil zivot

ˇ
ˇ ˇ
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lan˘ osvûdãen˘m systémem Aukra, stoprocentnû se lze spo-
lehnout na jeho pfiesnost a neúplatnost. Ale vÛbec není ide-
ální pro centrální obsluhu, kterou provozuji já, a pro ni si
manuálnû a moÏná trochu sloÏitû vyrábím potfiebné pfie-
hledy a tabulky. To proto, abych mohl v nejkrat‰í dobû vy-
úãtovat nákupy draÏitelÛ a trÏby prodávajících a napsat jim
emaily s v˘sledky. PrÛbûh kaÏdého kola je tak trvale ucho-
ván v mém poãítaãi pro pfiípadné reklamace; podle sezna-
mÛ zaloÏím zpravidla tfiicet hromádek se jmény úspû‰n˘ch
draÏitelÛ a rozdûluji získané poloÏky – tfiídím. KaÏdá chy-
ba znamená spoustu detektivní práce. Kontrola jednotli-
v˘ch hromádek a následné „obálkování“ – to jsou dal‰í dvû
dopoledne spí‰e mechanické práce, ze které nejsem pfiíli‰
nad‰en˘, stejnû tak jako z ãast˘ch cest na po‰tu. Dal‰í den
se podívám na úãet a zjistím, kolik draÏitelÛ uÏ má zapla-
ceno. SnaÏím se odmûnit ty, ktefií platí obratem, a tak
v první várce rozesílám 15 aÏ 20 obálek. Na po‰tu v‰ak mu-
sím kvÛli opozdilcÛm je‰tû nejménû tfiikrát. 

KdyÏ se na po‰tû objevím s ta‰kou plnou doporuãen˘ch
a cenn˘ch psaní, tak paní za pfiepáÏkou se nenápadnû su-
nou pod stÛl a tváfií se, jako by tam nebyly, jednu z nich si
vÏdycky vyberu a udûlám po‰tû trÏbu za nûkolik stokorun
a za sebou vytvofiím frontu. âeská po‰ta mi uÏ pfiedvedla
snad v‰echny problémy, které umí vyrobit – zásilka byla
po‰kozena, byla ztracena, peníze poslané po‰tou se toulaly
dva t˘dny a tak dále. UÏiteãná je sluÏbu „sledování zásilek“
na internetu, kde ãasto hledám informace a odpovídám
draÏitelÛm, kdy psaní do‰lo a doruãovatelé je zapomnûli
upozornit, Ïe je mají uloÏeno na své po‰tû.

To v‰e bezezbytku vyplní ãas mezi aukãními koly a uÏ
zase zavádím na web dal‰ích 250 poloÏek a kolobûh se zno-
vu rozbíhá, zb˘vá uÏ jen vyfiídit pár upomínek tûm, ktefií
zapomnûli zaplatit a rozeslat peníze tûm, ktefií dobfie pro-
dali. Diví se nûkdo, Ïe se po devíti kolech aukce tû‰ím na
prázdniny?

KdyÏ mne tehdy na poãátku pan kolega Rubá‰ zasvûco-
val do pofiádání aukcí, tak mi vÛbec nedocházelo mnoÏství
potfiebné kaÏdodenní práce, která mne ãeká, ale pamatuji
si, Ïe mi fiekl: „Nejvût‰í odmûnou za pofiádání aukce je to,
Ïe se vám do rukou dostanou opravdové grafické skvosty.“
A je to pravda – nejenom skvosty, ale i samy dûjiny ãeské
grafiky mi procházejí rukama. ¤eknûte, kdo z vás mûl v ru-
kou za poslední tfii roky 5805 grafik?

Vnímám v‰ak i dal‰í pozitiva internetové aukce: KdyÏ si
prvního dne aukce veãer otevfiu v aukci rubriku „oblíbené“
(tam jsou soustfiedûny poloÏky, které jiÏ na‰ly své nové ma-
jitele) a vidím, Ïe jiÏ první den jsou pfiíhozy na 120 poloÏ-
kách – to znaãí, Ïe se sbûratelé na aukci tû‰ili, a to budou
mít k nákupÛm je‰tû 20 dní! V takové chvíli se mi p˘chou
nadme hruì a z oka i slza skane. Dal‰ím prokazateln˘m
pozitivem je, Ïe internetová aukce se stala cestou pro dal‰í
milovníky grafiky do fiad na‰eho SSPE. Podle pfiihlá‰ek no-
v˘ch draÏitelÛ a jejich ãerstv˘ch ãlensk˘ch ãísel soudím, Ïe
kaÏd˘m rokem aukce do Spolku pfiivede hned nûkolik 
nov˘ch ãlenÛ.

âasto sl˘chám pfiipomínku zejména od star‰ích sbûrate-
lÛ, Ïe aukce je pfiíli‰ drahá. Ano mají pravdu, nûkteré po-
loÏky dosáhnou zcela neãekan˘ch cen – to kdyÏ se sejdou
alespoÀ dva „zarputilci“. Situace známá i z Ïiv˘ch aukcí,
vÏdyÈ sbûratelství je pfiece urãit˘ druh posedlosti a aukce –
ta navíc rozdmychává hráãskou vá‰eÀ. Pfiesto je aukce pfií-
nosem i pro star‰í sbûratele, ktefií grafiky do aukce dávají,
a nesmíme zapomenout, Ïe je i finanãním pfiínosem pro
SSPE. Dal‰ím kladem aukce pro v‰echny sbûratele je, Ïe si
mohou dobfie a levnû doplnit své sbírky kvalitních autorÛ,
a to i takov˘ch, ktefií v dané chvíli nepatfií mezi vyhledáva-
né a cenûné, ale sbûratelé vûdí a vûfií, Ïe díla a invence jejich
autorÛ je kvalitní a snad i nadãasová, nebo jim prostû ve
sbírkách chybí.

To jsou nesporné klady aukce, ale ten mÛj kaÏdodenní
Ïivot s grafikou má i jeden negativní dopad – a to na moji
vlastní sbírku. NejenÏe na ni mám ménû ãasu, ale hor‰í je,
Ïe já, kterému procházejí dennû rukama desítky grafik, si
nepamatuji, co ve své sbírce opravdu mám a co jsem jen
spatfiil nebo mûl v rukou pfii pfiípravû a tfiídûní toho mnoÏ-
ství grafick˘ch lístkÛ. 

Obãas, kdyÏ mne ta kaÏdodenní práce zmáhá, napadá
mû, Ïe jsem v pozici pohádkového pfievozníka, kter˘ ãeká,
komu jednou pfiedá své veslo. Opravdu – je to skvûlá pfií-
leÏitost pro aktivního ãlovûka, kter˘ se (tfieba pfii odchodu
do dÛchodu) bojí, co bude celé dny dûlat! MÛÏe si skvûle
zmûnit Ïivot! Pfiihlásí se nûkdo o to veslo – a kdy?

Cel˘ svÛj profesionální Ïivot jsem musel sledovat ãísla –
za kolik co vyrobíme, za kolik postavíme metr liniové stav-
by, zaã je v Pardubicích perník, kolik dní je do v˘platy a tak
podobnû. Proto od zaãátku aukce sleduji a vedu si vlastní
soukromou statistiku o trÏbách, cenách, poãtu draÏitelÛ
a úspû‰nosti prodeje.

Poãet registrovan˘ch draÏitelÛ jiÏ pfiekroãil ãíslo 130.
Nejvzdálenûj‰í uchazeã byl dokonce z âíny, jeho zprávu
jsem nepfieãetl, protoÏe byla napsána ãínsk˘mi znaky, jedi-
nû jsem zjistil jeho emailovou adresu: nijianming5@gma-
il.com. Nevím, jestli z mé odpovûdi pochopil, Ïe k úãasti
na na‰ich aukcích by musel b˘t ãlenem SSPE. V jednom
kole b˘vá zapojeno kolem ãtyfiiceti draÏitelÛ a úspû‰n˘ch
b˘vá asi tfiicet. Nûktefií se úãastní pravidelnû, jiní mají ob-
ãasné v˘padky a zase famózní návraty. Srovnáváním jednot-
liv˘ch rokÛ zji‰Èuji, Ïe prÛmûrná cena grafiky sleduje infla-
ci. V prvním roãníku byla prÛmûrná cena jedné poloÏky
148,98 Kã, ve druhém 158,99 Kã a ve tfietím 163,67 Kã.
Musím ale upozornit, Ïe v˘‰e prÛmûrné ceny ani rekordy
nejsou prioritou, rád nabízím k prodeji i listy zapomína-
n˘ch autorÛ, tfieba za ceny 20 a 30 Kã, a jsem ‰Èasten, Ïe
i oni udûlají radost nûkterému sbûrateli a jejich práce a in-
vence zÛstane zachována. Procento prodan˘ch poloÏek se
stále pohybuje kolem 87 %, a to je ve srovnání s aukcemi
komerãními velmi vysoké ãíslo. Statistické záznamy vypo-
vídají o tom, Ïe nápad s internetem v myslích sbûratelÛ
dobfie „zakofienil“, a to mi kaÏdodenní práci usnadÀuje.
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Aukce je sv˘m zpÛsobem hra a kdyÏ draÏitel podlehne
jejímu kouzlu, tak k rekordÛm není daleko. Ty sice nejsou
cílem aukce, ale urãitû jsou jejím kofiením. V kaÏdém aukã-
ním kole se najde v˘sledek, nad kter˘m kroutím hlavou.
Nûkolik pfiíkladÛ i pro vás: to, Ïe se prodají za cenu kolem
tisíce korun listy OTY JANEâKA, ZDE≈KA SKLENÁ¤E, KA-
MILA LHOTÁKA, ADOLFA BORNA, OLD¤ICHA KULHÁNKA

nebo barevné dfievoryty JOSEFA VÁCHALA nepfiekvapí, jsou
vût‰inou stejnû daleko levnûj‰í neÏ v antikvariátech. Podí-
vejte se ale na nûkolik pfiíkladÛ nejvût‰ích skokÛ z ceny vy-
volávací na dosaÏenou: novoroãenka od LUDMILY JANDO-
VÉ (X2) ze 30 na 1143 Kã – vyvolávací cena pfiekonána
38,1krát! – to je zatím absolutní rekord (pfiitom velmi po-
dobná novoroãenka stejné autorky s básní byla ve stejném
kole prodána za 65 Kã), exlibris FRANTI·KA KOBLIHY ze

ZDENùK ¤EHÁK pfii vyhodnocování 1756. kola internetové aukce.
Kresba pro Sborník – JI¤Í SLÍVA

150 na 1126 Kã – vyvolávací cena pfiekonána 7,5krát (oba
pfiíklady jsou z bfiezna 2012), nejvût‰í nákup jednoho 
draÏitele v jednom kole byl 11.045 Kã z celkové trÏby
48.048 Kã je to 22,9 % (v prosinci 2012), jeden draÏitel
získal 64 poloÏek z 254 vystaven˘ch, to je 25,2 % (v kvût-
nu 2011), cena exlibris ZDE≈KA SKLENÁ¤E vy‰plhala
z 250 na 2436 Kã (byla pfiekonána 9,7krát, bfiezen 2011);
tady jsem sice stanovil nízkou vyvolávací cenu, ale rekor-
dem je vÛbec nejvy‰‰í dosaÏená cena v historii aukce. Za
pozornost stojí i dal‰í „rekordy“: PAVEL ROUâKA ze 30 na
700 Kã – 23,3krát (leden 2011), JOSEF KÁBRT ze 120 na
1208 Kã – pfiekonáno 10krát, (listopad 2010) a nesigno-
van˘ JOSEF HODEK ze 60 na 676 Kã – vyvolávací cena pfie-
konána 11,2krát (ãerven 2010). Sláva draÏitelÛm a peníze
prodejcÛm!
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AutofiiAUTO¤I âLÁNKÒ

PhDr.  Gustav  ERHART
(1951) básník, kritik, kulturní publicista. V souãasné dobû pracuje v archivu âeské televize.

PhDr .  Mar ie  HÁLOVÁ
(1952) vedoucí pracovi‰tû historick˘ch fondÛ Studijní a vûdecké knihovny PlzeÀského kraje.

Prof .  MUDr .  Josef  KOUTECK¯,  Dr .Sc .
(1930) lékafi, chirurg a onkolog, b˘val˘ dûkan 2. lékafiské fakulty UK v Praze. 

âlen Uãené spoleãnosti âeské republiky.

Ing .  Jan LANGHAMMER,  CSc .
(1939) projektant elektrick˘ch zafiízení, ãlen v˘boru SSPE, redaktor KniÏní znaãky.

Mgr .  Dominik  Maãas
(1974), vystudoval obor Teorie a dûjiny literatury a dramatick˘ch umûní na Filozofické fakultû Univerzity

Palackého v Olomouci, v souãasné dobû pracuje jako redaktor âeského rozhlasu PlzeÀ. Îije v Plzni.

PhDr .  Rea M ICHALOVÁ,  Ph .D .
(1980) historiãka umûní, galeristka, kurátorka Sbírky moderního a souãasného umûní Národní galerie v Praze.

Tauno P I IROINEN
(1949) pfiedseda spoleãnosti Exlibris Aboensis, souãasn˘ prezident F.I.S.A.E.

Michal  POPELKA
podnikatel, principál, pfiíleÏitostn˘ autor odborn˘ch i beletristick˘ch textÛ.

Zdenûk ¤EHÁK
(1943) technik, sbûratel, ãlen SSPE, Ïije v Pardubicích.

Stanis lav  Z ÍDEK
(1922) technik, projektant, milovník umûní a dlouholet˘ ãlen SSPE. Îije v Hradci Králové.

RNDr .  Kare l  Î IÎKOVSK¯
(1938) geolog, publicista, sbûratel a vydavatel. Îije v Praze.
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