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INSPIRACE ARCHITEKTUROU V KNIŽNÍ KULTUŘE 
V ČESKÉM KUBISMU

Hana Bartošová

Svým příspěvkem bych chtěla navázat na putovní výstavu Kniha v českém 
ku bismu, která proběhla kromě Muzea umění v Olomouci i v Moravské galerii 
v Brně a v prostorách Domu U černé Matky boží v Praze, kde je nyní stálá expo-
zice Národní galerie věnována právě českému kubismu. Cílem této výstavy bylo 
podat základní přehled o české kubistické knize i o umělcích-designérech, kteří 
ji vytvářeli. Představeny byly zejména práce nejvýznamnějších knižních tvůr-
ců tohoto stylového zaměření – Vratislava Huga Brunnera, Františka Kysely, 
Jaroslava Bendy a Methoda Kalába. 

Zvýšený zájem o užité umění po roce 1900 přinesl i nové přístupy ke kniž-
nímu designu. Krátce po sobě se objevují knižní úpravy ve stylu symbolismu, 
dekadence a secese, přičemž jednotlivé stylové prvky se často prolínají. Změna 
se projevuje mimo jiné i na stránkách uměleckých časopisů. Podobně jako v za-
hraničních publikacích typu Ver sacrum se i v Moderní revui či Volných směrech 
objevují zmínky o knihách, které upoutávají z hlediska designu, a o umělcích, 
kteří se aktivně zajímají o knižní úpravu. Diskuzi o moderní knize se samozřejmě 
nejvíce věnoval profesní časopis českých typografů Typografia. Vychází i řada 
knih o knižní výrobě a technikách, mj. Preissigův Barevný lept a barevná rytina 
(1909), dále knihy Karla Dyrynka Pravidla sazby typografické (1908), Krásná kni-
ha (1909), Typograf o knihách (1911) a Úprava vazeb knižních (1911) od Ludvíka 
Bradáče. V letech 1912–1914 se v české knižní grafice začíná prosazovat řada 
nových tendencí, jež reflektují zájem umělců o abstraktní umění, reformu knižní 
kultury, jakož i o nový středostavovský životní styl tohoto období. Tehdy vznik-
la Skupina výtvarných umělců, která se v roce 1911 oddělila od spolku Mánes. 
Členy nového uskupení modernisticky cítících umělců se stali malíři Josef Čapek, 
Vincenc Beneš, Antonín Procházka, Emil Filla, Václav Špála, architekti – Josef 
Chochol, Josef Gočár, Pavel Janák, spisovatelé – Karel Čapek, František Langer 
a teoretikové – Vincenc Kramář, V. V. Štech. Vedoucí architekti Skupiny Josef 
Gočár, Pavel Janák a po krátkou dobu svého členství i Vlastislav Hofman byli 
také aktivními designéry nábytku a keramiky. Na rozdíl od minulosti viděl Janák 
v novém užitém designu oblast naprosté svobody pro umělce, který přestává být 
pouhým dekoratérem a stává se tvůrcem kulturních hodnot. 

Inspirace architekturou v knižní kultuře v českém kubismu
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Architektura knihy (forma, obsah a jejich tvar)

Knižní design po roce 1900 se přiklání k lomeným liniím a geometrizaci 
orna mentu a zcela se odpoutává od ladných křivek, kterých si tak cenila secese. 
V souvislosti s morfologií lomeného stylu vznikla i idea takto jednotně upravené 
knihy jako celku (jedna a táž lomená kompozice je použita např. na obálce, vazbě, 
hřbetu i předsádce knihy). Typografická úprava vnitřního tiskového bloku knihy 
však většinou na tuto vnější kompozici nenavazuje, což lze vysvětlit kubistickým 
směřováním k jednoduchosti a snahou o to, aby kniha nebyla „předekorována“. 
Neexistuje v podstatě žádné lomené písmo kromě návrhu Vojtěcha Preissiga z ro-
ku 1914, které bylo použito pouze v jednom nerealizovaném knižním projektu. 

Osobnosti na pomezí volného a užitého umění, jimž se podařilo ve spoluprá-
ci s reformními typografy aktivně praktikovat nové principy knižní tvorby, jsou 
především František Kysela, Jaroslav Benda a Vratislav Hugo Brunner. Architekt 
Pavel Janák ve svém retrospektivním hodnocení přiřkl této trojici nezpochybnitel-
ný primát v úsilí o vytvoření moderní české knihy. V Ročence československých 
knihtiskařů z roku 1922 se o nich vyjádřil takto: „Tvořili-li knihu, tvořili ji ni-
koli jako zvláštnost, jako povýšené umělecké dílo, které z daného prostředí chce 
uniknout, ale vycházeli a opírali se o možnosti tisku, usilovali o dílo, které by se 
řídilo obecně platnými zákony výtvarnými, jaké ovládají stejně všecka výtvarná 
umění. Proto jejich knihy nejsou kuriositami, výjimkami, ale pevnou součástí celé 
doby, patří jak průmyslu, tak umění, a proto také jejich tvořivost nikdy nechy-
buje, neochabuje a neumdlévá. Kniha a papír byly pro ně jen materiálem, který 
třeba právě tak produševnit a stejně dobově věcně rozřešit jako vše ostatní, co 
tvoří součásti naší kultury“. Janákovi se zdálo, že všem třem je společný zájem 
o technologii a ochota s ní experimentovat, čímž se ideově vzdalovali předchozí 
převážně malířské generaci „Mánesa“. Myšlenka krásné knihy je rozvíjena ve 
specificky postsecesním stylu, tedy ve smyslu střídmosti a zdrženlivosti vůči lu-
xusnímu designu. Janákovu trojici je však nutno rozšířit zvláště o typografy, kteří 
byli nejen prostředníky mezi designem a vlastní výrobou, ale byli také tvůrci. 
Typografickou lahůdkou jsou zejména práce Methoda Kalába. 

Ve výčtu významných knižních designérů tohoto období možná postrádáte 
ješ tě jméno Josefa Čapka, který vytvořil stovky knižních obálek, zvláště v mezi-
válečném období. Jeho knižní umění se těžko zařazuje do běžných kategorií nebo 
snad jen jednoho stylu a zasluhovalo by zvláštní pojednání. Čapek si vytvořil svůj 
vlastní dynamický styl, jehož příkladem je obálka k překladu Apollinairova Pásma 
nebo Němcovy sbírky Sebe i vás. 

Kubistický design navazuje na éru „krystalománie“, která zachvátila umělce 
v 2. polovině 19. století a fascinace krystalem jako nejčistší formou neztrácela 
po roce 1900 nic na své intenzitě. Pavel Janák vytvořil v roce 1911 známou sé-
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rii krystalických dóz, Josef Chochol vypracoval v návrhu Hodkova činžovního 
domu kubistickou fasádu v jakémsi fasetovém charakteru a zhruba ve stejné době 
postavili Emil Králíček a Matěj Blecha ve Spálené ulici v Praze další kubistický 
dům, jehož jméno zní prostě Diamant. Knižní design tohoto období přechází od 
ostrých krystalických tvarů k různým hvězdicovitým kompozicím a jiným geo-
metrickým ornamentům. Kubistická knižní výzdoba je také v mnoha případech 
„narušena“ různými florálními motivy, některé obálky mají výrazně narativní cha-
rakter. Po roce 1918 se projevuje nástup národního sentimentu a folklórní motivy 
zdůrazňují nově nabytou autonomii českého regionu. Charakteristickým stylem 
po vzniku republiky se stal tzv. rondokubismus. Architektonický rondokubismus 
vyvrcholil Janákovým krematoriem v Pardubicích a Gočárovou Legiobankou 
v Pra ze. V oblasti užitého umění je typickým příkladem dětská stavebnice ku-
peckého krámku Ladislava Sutnara nebo nábytek pro dětský pokoj Pavla Janáka. 
Polokruhové a obloučkové kompozice se objevují i v knižní výzdobě. Dlužno 
poznamenat, že avantgardní tendence rondokubismus na rozdíl od lomeného stylu 
předválečného období již neměl a nastupující funkcionalisté a avantgarda v čele 
s Karlem Teigem jím hluboce opovrhovali. 

Inspirace architekturou v knižní kultuře v českém kubismu
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Architektura knihy (forma, obsah a jejich tvar)

Obr. 1: Vlastislav Hofman, židle ze souboru nábytku pro V. Nováka, 1912

Obr. 2: Jaroslav Benda, frontispis a titulní list, Stanislav Kostka Neumann, 
Kniha lesů, vod a strání: Básně 1907–1913. Praha: SVU Mánes, 1914

Obrazová příloha
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Inspirace architekturou v knižní kultuře v českém kubismu

Obr. 3: Method Kaláb, předsádka, Otakat Theer. Všemu navzdory. 
Praha: Fr. Borový, v kolofonu 1915, na titulním listu 1916 
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Architektura knihy (forma, obsah a jejich tvar)

Obr. 4: Josef Chochol, návrh fasády Hodkova činžovního domu 
v Neklanově ulici v Praze, 1913


