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1. DOSAVADNÍ DÍLO V KONTEXTU SPECIALIZACE 

 

Grafický design stále zůstává jedním z nejspolehlivějších způsobů komunikace, 

přestože bývá často vnímaný pouze jako estetický doplněk. Pokud je design kvalitní, 

správně strukturovaný a funkční dokáže být efektivním řešením komunikace 

jak v případě velkých firem a jejich vizuálních stylů, tak i v případě konkrétních 

produktů, knih, magazínů a v mnoha dalších podobách designu.  

 

Už jen pojem komunikace je klíčový pro fungování a život designéra. Aby bylo 

vůbec možné začít tvořit autorský návrh je důležité vést dialog se zadavatelem. 

Zjistit si jeho představy a potřeby, uvědomit si cílovou skupinu a najít ten správný 

kompromis mezi představou klienta a představou designéra. Přece jen, asi každý 

grafický designér si o sobě může myslet, že to co dělá je umění, ale o tom to 

často úplně není. Neměli bychom zapomínat na to, že k zadavateli přicházíme jako 

odborníci s tím, že máme v oblasti vizuální komunikace větší řemeslnné znalosti, 

než on samotný a jsme tu od toho, abychom mu pomohli najít nejlepší cestu. 

A tak je to správné. Je zkrátka dobré si čas od času uvědomit, že každý z nás 

je nejprve člověk a teprve potom designér [1]. 

 

Rozdíl mezi tím, do jaké míry se ze mě stává umělec a do jaké míry grafický 

designér jsem začala vnímat při studiu na Střední umělecko-průmyslové škole 

keramické a sklářské v Karlových Varech a následně i na Fakultě designu a umění 

Ladislava Sutnara v Plzni. Různí lidé nám předávali jejich zkušenosti, osobní 

know-how s výčtem poznatků, o kterých usuzovali, že bychom je někdy mohli 

zužitkovat. To byla dobrá teoretická průprava. K prvnímu setkání s praxí došlo díky 

sdružení PROTEBE live o. s. Terezy Bredlerové a Jiřího Hanka. Jedná se o občanské 

sdružení, které se aktivně zapojuje do akcí spojených s rozvojem veřejného 

prostoru a kultury v Karlových Varech. Kromě jiných aktivit také provozují malou 

galerii SUPERMARKET wc, kterou vytvořili v prostoru bývalých veřejných toalet. 

Díky velkému množství aktivit, které Tereza s Jiřím provozují mám 

i v současnosti možnost podílet se na projektech, které často vybočují mimo 

obor grafického designu. 

[2] Neviditelná strana designu [online]. [cit. 2018-04-28]. 2018 Dostupné z: http:/ 

www.lifenetdesigning.info/data/uploads/publikace/neviditelna_strana_designu.pdf
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2. TÉMA A DŮVOD JEHO VOLBY 

 

„Kdyby příští rok sedmdesát procent knih vůbec nevyšlo, určitě by to nemělo 

na společnost žádný negativní dopad; a rozhodně by texty nikomu nechyběly.“[2] 

 

A to je pravda. Věřím tomu, že knih — a navíc knih o architektuře — vychází během 

roku nespočet. Mohou být více, či méně kvalitně zpracované, ale každý fanoušek 

architektury si přijde na své a většinou mívá sbírku čtení na dvě až tři léta dopředu. 

Co se týká architektonických publikací o Plzni, tak už i mě se jich dostalo pár do 

ruky — nejvíc mě těší, že ne všechny byly primárně zaměřené na Adolfa Loose. 

Napříkald Průvodce architekturou města od počáku 19. století do současnosti [3]

shrnuje ty nejdůležitější informace, je stručný, uspořádaný a kromě pohledů 

do historie ukazuje, jaký je současný stav architektury v Plzni.  

 

Nic z výše uvedeného mě vlastně ale nemohlo odradit od zpracování Plzeňského 

architektonického manuálu [4]. Ten funguje výborně jako web, na kterém najdete 

rozsáhlé množství informací o jednotlivých stavbách. Často také i něco navíc. 

Proto si myslím, že není špatný nápad, aby existovala další publikace o tom, jak se 

v Plzni stavělo a žilo. Jednotlivé texty jsou tak akorát odborné, abych jim rozuměla 

i já sama a fotografická dokumentace natolik zajímavá, že pokud si tu knihu nikdo 

nepřečte, tak si alespoň prohlédne obrázky — kromě těch současných nabízí PAM, 

také podrobnou dokumentaci z archivů.  

 

Důvody proč dělat PAM jsou tedy jednoduché — mám ráda Plzeň a myslím si, 

že vytvořit další knihu Plzni věnovanou nemůže ničemu uškodit. Baví mě vytvářet 

publikace, protože ze všech možných činností grafika, je sazba tou nejvíc 

uklidňující. A navíc, pořád jsem přesvědčená o tom, že kniha je jako zdroj informací 

a potěšení stále aktuální.

[2] PECINA, Martin. Knihy a typografie. Brno: Host, 2012. ISBN 978-80-7294-813-0.

[3] Plzeň: Průvodce architekturou od počátku 19. století do současnosti. 

Plzeň: NAVA, 2013. ISBN 978-80-7211-433-7.

[4] Plzeňský architektonický manuál [online]. 2018 [cit. 2018-04-28]. 

Dostupné z: http://pam.plzne.cz
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3. CÍL PRÁCE 

 

Záměrem je představit projekt Plzeňský architektonický manuál. Ale ne v celém 

jeho rozsahu, protože to bychom nemluvili pouze o jediné publikaci, ale minimálně 

o devíti různých. Chtěla jsem přiblížit výber toho nejlepšího, co může PAM 

nabídnout. Navíc — jak už jsem jednou zmiňovala — mám Plzeň ráda a myslím si, 

že je to město, kterému se vyplatí věnovat pozornost. Ono totiž kromě náměstí 

a špinavých ulic jsou tu i další věci, místa a především lidé. Nejsem si jistá, do jaké 

míry mohu já sama posuzovat kvalitu architektury, ale jsem přesvědčená, že stavby, 

které Plzeň nabízí jsou zajímavé.  

 

Pokud by navíc moje práce přivedla více lidí k PAM a dalším arcitektonickým 

manuálům, bude to fajn benefit. 
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4. PROCES PŘÍPRAVY 

 

— ARCHITEKTONICKÝ MANUÁL 

Plzeňský není jediný architektonický manuál, který v České republice existuje. 

Jako první vznikl Brněnský architektonický manuál [5], po něm následovala Plzeň 

a nedávno na své předchůdce navázalo také město Litomyšl [6]. Pro všechny 

manuály je společným prvkem to, že vždy jsou stavby uspořádány jako stezky. 

 

V současné době je v nejpokročilejší fázi brněnský projekt. Kromě webových 

stránek, na kterých je možné najít přes 400 staveb, byla v roce 2012 vydaná také 

publikace [7, 8] obsahující informace o devíti existujících stezkách, mapa, která 

usnadňuje návštěvníkům plánování tras a navíc orientaci přímo na místě usnadňuje 

značení u konkrétních staveb, kde je uvedený kód s odkazem na internetové 

stránky objetku. 

 

Motivací pro vznik Brněnského manuálu bylo několik. Důležité je, že v Brně měli 

v minulosti ambici být významným správním československým městem. To muselo 

logicky vést k přirozené proměně městského prostředí ve výjímečné a moderní 

město. Začátkem minulého století se tak do Brna dostalo velké množství mladých 

architektů, kteří vytvořili mimořádnou kapitolu v brněnské architektonické 

minulosti. Ve spolupráci statutárního města Brna, Domu umění města Brna 

a za velké podpory evropských fondů tak začal v roce 2008 vznikat projekt 

přibližující jak laikům, tak i odborníkům dobu největšího architektonického rozvoje 

pro město Brno. Do budoucnosti by se projekt neměl zastavit pouze v tomto 

období. Naopak, poskytuje autorům možnost neustálého rozvoje a utvořit tak 

kompletní obraz o vzniku Brna takového, jaké ho známe v současnosti.  

 

Plzeňský architektonický manuál je volně zpřístupněný od dubna roku 2015. 

Po třech letech existence obsahuje více, než 300 objektů, se zhruba 1200 

fotografiemi. Kromě toho jsou součástí databáze reprodukce původních výkresů 

i další archiválie. PAM předkládá informace o plzeňských stavbách období rané 

moderny i jejích dalších odstínů. 

[5] Brněnský architektonický manuál [online]. 2018 [cit. 2018-04-28]. 

Dostupné z: http://www.bam.brno.cz

[6] Litomyšlský archiektonický manuál [online]. 2018 [cit. 2018-04-28]. 

Dostupné z: https://lam.litomysl.cz

[7] Brněnský architektonický manuál. Brno: Dům umění města Brna, 2012. 

ISBN 978-80-7211-433-7.Dostupné z: http://pam.plzne.cz

[8] Příloha č. 1 — fotografie publikace BAM
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Součástí jsou objekty, které jsou v různých polohách puristické, funkcionalistické, 

a rozvíjejí národní styl. Díky pohledům do archivů a historie navíc utváří přesný 

obraz toho, nakolik Plzeň zasáhly projevy reklamy ve veřejném prostoru [9] 

a nejrůznější pokusy majitelů o inovaci domů, které zpravidla žádná vylepšení 

nepotřebují. 

 

A nakonec, zatím nejmladší projekt Litomyšleského akrchitektonického manuálu se 

přechozím mírně vymyká tím, že se nesoustředí jen na konkrétní období v minulosti 

města Litomyšl, ale ukazuje rozvoj města od roku 1900 až do současnosti. Možná 

i proto, že ačkoliv město Litomyšl není tak velké a možná ani významné, současné 

architektuře věnuje velkou pozornost. Finální podoba první fáze projektu, který 

se bude i nadále rozvíjet byla dokončena v roce 2017. 

 

Projekt by neměl fungovat pouze jako neobvyklý zdroj informací o architektuře. 

Naopak, uspořádání informací i množství sesbíraných materiálů davá obyvatelům 

konkrétního města příležitost začít vnímat své okolí odlišně a hlavně, vytvořit 

si vztah k místům, na kterých tráví čas.  

 

— PÍSMO 

Manuál není založený na žádném zvláštním a složitém konceptu. Šlo mi o to, abych 

vytvořila — pokud možno — přehlednou publikaci, která bude postavená na textu 

a fotografiích. Takže jako nejdůežitější úkol jsem si dala najít zajímavé, s tématem 

související písmo. Z rešerší jsem se vždy při hledání písma, které by bylo nějak 

spojené se začátkem 20. století a navíc ještě s architekturou, dostala k Futuře 

nebo jí podobným písmům. Což nevnámám jako ideální řešení z prostého důvodu 

— Futuru nemám ráda, možná hlavně proto, že ji neumím používat.  

 

Jako další možnost mi vyšel Jaroslav [10]. To je jedno z novějších písem (2017) 

Suitcase Type Foundry. Autorem je Tomáš Brousil. Jaroslav reaguje na přehnanou 

jednotnost bezpatkových fontů, nabízí inovativní přístup v řešení minusek 

i verzálek a navíc k obyčejné podobě grotesku přidává tolik chybějící svobodu. 

Stejným způsobem, jakým se architekti na začátku minulého století snažili 

najít národní styl — výjímečný jazyk, který by charakterizoval nově formované 

Československo, vyhledává i Jaroslav modernistické a expermientální tvarsloví, 

jako přidanou hodnotu k geomtericky konstruovaným fontům. A navíc, Jaroslav 

je i poctou českému grafikovi a malíři první poloviny 20. století Jaroslavu Bendovi, 

který výrazně přispěl i v oboru knižní úpravy. Skutečnost, že je Jaroslav v porovnání 

s ostatními celkem dynamické písmo, jeho čitelnosti neubírá. Naopak, poskytuje 

možnost vytvořit jednoduchou sazbu, která při bližším prozkoumání odhaluje 

zajímavé detaily písma. 

[9] Příloha č. 2 — fotografie, Plzeň

[10] Příloha č. 3 — font Jaroslav
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5. PROCES TVORBY 

 

Co se obsahu týká, tak jsem s prací začínala v přesvědčení, že to pro mě nebude 

nic složitého, protože už je přece hotový. Bohužel, v tomto ohledu jsem se mírně 

zmýlila. Jen rozhodnutí, jaké stavby zařadit do knihy, a které si mohu dovolit uplně 

vynechat zabralo velké množství času. Měla jsem možnost řídit se kurátorským 

výberem, který už je připravený od autorů manuálu na webu, ale i přes to, jsem 

si potřebovala každý dům projít — alespoň virtuálně — pročíst a hlavně vybrat 

fotografie, které by jasně ukázaly, co je na daném objektu podstatné. Následná 

struktura informací v knize už potom tak náročná nebyla. Každá stavba má vždy 

stejnou osnovu: 

1. OZNAČENÍ OBJETKU 

2. NÁZEV OBJEKTU 

3. ARCHITEKTI 

4. STAVITELÉ 

5. TEXT O OBJEKTU 

a jen jako dodatek pro zajímavost jsou tam další dva body 

6. STAVEBNÍ SPOLEČNOST 

7. PAMÁTKOVÁ OCHRANA.  

 

Rozvržení vnitřního bloku knihy jsem se snažila tak akorát přizpůsobit tomu, 

aby se mi dobře pracovalo s velkým množstvím obrazového materiálu, ale 

zároveň, aby se čténář v knize snadno orientoval [11]. Po tom, co jsem byla poprvé 

přesvědčená, že už je kniha připravená, jsem zistila, že publikace působí až moc 

přehlceně. Velké množství textu, příliš blízko u sebe nepůsobilo dobře a upřímně, 

ani já sama bych si takovou knihu nikdy nepřečetla. Takže jsem musela najít řešení, 

které se nabízelo v podobě dalšího přidávání fotografií a navíc ještě i prázdných 

bílých nebo barevných ploch, které od sebe čistě textové strany oddělují [12]. 

 

V konečné fázi jsem se soustředila na to, abych našla a odstranila co největší 

množstvích typografických nedostatků, které se vždy objeví. 

[11] Příloha č. 4 — layout

[12] Příloha č. 5 — předělové stránky
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6. POPIS DÍLA 

 

Výsledkem mého snažení je tedy další publikace o plzeňské architektuře. Obsahuje 

9 stezek (C1—C9), které jsou vždy řazené podle jednotlivých čtvrtí. K tomu je ještě 

jedna stezka navíc, která se — nutno podotknout, že velmi stručně — soustřeďuje 

konkrétně na tvorbu Adolfa Loose (C0) . V knize jsou uvedené všechny domy, které 

jsou také na webu, jen ke každému nejsou kompletní informace.Na webu také 

existuje „kurátorský výběr“, který vyzdvihuje objekty, které jsou svojí kvalitou velmi 

blízko významným stavbám v dalších velkých českých městech [13]. 

 

Důležitým orientačním prvkem v knize je čtverec. Vždy když je u nadpisu čtverec, 

jedná se o stavbu, která je součástí stezky. Rozdíl už je jen v tom, jestli je čtverec 

vybarvený — obekt je součástí kurátorského výběru, a nebo prázdný — objekt 

mimo výběr, o kterém nejsou v knize uvedené další informace [14]. Tohle značení 

možná není podstatné v samotné knize, ale spíš v souvislosti s mapou, která 

by byla součástí publikace a byly by v ní vyznačené jednotlivé okruhy.  

 

Orientace v knize je také velmi zjednodušená barevným rozdělením jednotlivých 

stezek. Stezky fungují jako kapitoly a ve všech kapitolách je vždy na začátku 

i na konci barevná dvoustránka, která vizuálně zdůrazňuje změnu stezky a čtvrti. 

U těchto předělových stránek se také objevuje větší text, který udává obecné 

informace o kapitole [15].  

 

Poslední část knihy tvoří texty o veřejných prostranstvích, které mírně vybočují 

z tématu architektury v období počátku 20. století. Na druhou stranu, je to téma, 

které bylo aktuální tehdy a zůstává jím i v současnosti. Veřejná prostranství jsou 

v městské krajině prvkem, který ovlivňuje nejen život obyvatel, ale i staveb 

ve veřejném prostoru. Trendem posledních let je se veřejných prostranství spíš 

zbavovat, než je udržovat a naopak přidávat jim na důležitosti. Hodně o tom 

dokazuje i proměna Klatovské třídy v uplynulých sto letech, kdy se z ní stalo pouze 

místo, které zajistí rychlý způsob cesty přes Plzeň.  

 

To, že jsou informace poněkud odlišné od informací uvedených u objektů,  

je také vizuálně zdůrazněné [16]. V celé kapitole je text upravený jako 

jednosloupcový (vycházející ze šířky svou sloupců předchozích stran) oproti zbytku 

knihy, kde je text ve třech sloupcích. Obrazově je doplněný nákresy prostranství, 

jejichž autorem je Petr Jehlík.  

 

[13] Příloha č. 6 — obsah

[14] Příloha č. 7 — označení nadpisů

[15] Příloha č. 8 — předělové stránky

[16] Příloha č. 9 — layout, jeden sloupec
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Takovým malým detailem v knize jsou potom odkazy na domy, které jsou součástí 

textu [17]. Vždy, když se v nějakém textu mluví o jiné budově, která je součástí PAM, 

je odkaz zvýrazněný v barvě stezky [18], ve které čtenář danou stavbu dohledá.  

 

Co se týká vnějšího obalu knihy, rozhodla jsem se zůstat u velmi jednoduchého 

řešení. Mám pocit, že kniha je uvnitř natolik obsáhlá a zaplněná, že na obálku 

nic složitého nepotřebuje. A naopak, obyčejná černá dává prostor vyniknout 

Jaroslavovi (písmu)[19].

[17] Příloha č. 10 — vyznačování v textu

[18] Příloha č. 11 — barvy stezek

[19] Příloha č. 12 — obálka
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7. TECHNOLOGICKÁ SPECIFIKACE 

 

Pro úpravu knihy jsem využívala programy firmy Adobe, kokrétně InDesign pro 

sazbu knihy a Photoshop pro dodatečnou úpravdu fotografií. Doplňková mapa byla 

vytvořena v programu Adobe Illustrator. Jako barevný model jsem zvolila CMYK, 

protože pro tisk je nejvhodnější.  

 

Rozměry knihy jsou 190 × 250 mm a orientace knihy na výšku [20]. 

Při volbě papíru jsem se rozhodovala, jestli by měl být čistě bílý nebo ne. Nakonec 

jsem se rozhodla pro Cyklus offset [21] — jde o přírodní nenatíraný papír, který 

i přes to, že je recyklovaný nijak nenarušuje grafiku knihy. Zvolila jsem otevřenou 

šitou vazbu [22]. 

8. PŘÍNOS PRO DANÝ OBOR 

 

Vím, že se v mé verzi PAM nic tak nového ani neočekávaného neodehrálo 

a v podstatě to ani nebyl záměr. Největší přínos nejspíš není pro obor, ale pro mě 

samotnou. Chtěla jsem vytvořit publikaci, která bude přehledná pro člověka, který 

skutečně plánuje knihu číst, ale vizuálně zajímavá pro někoho, kdo v ní chce jen 

tak povrchně listovat. Poznala jsem, že jen samotná příprava pracovního prostředí 

v InDesignu — aby pak byla práce jednodušší — je otázkou mnohem dělšího 

času, než bych chtěla přiznat. Co pro mě bylo zcela nové byla práce s úplně jiným 

písmem, než na jaká jsem běžně při sazbě textu zvyklá.  

 

A určitě jsem se utvrdila v tom, že dělat knihy je fajn. 

[20] Příloha č. 13 — skutečný rozměr knihy

[21] Příloha č. 14 — použitý papír

[22] Příloha č. 15 — vazba
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10. RESUMÉ 

 

Pilsen Architecture Manual is project, inspired by the Brno Architecture Manual. It 

aims to present selected buildings, architects, builders of early Modernism. Their 

historicist, classicist or cubist attitudes including. Objects following the national 

style mixed with purism and following attitudes of functionalism. 

 

PAM is the freely available database you can find on the internet. At this time it 

contains more than 300 objects with texts, including contemporary photographs 

and reproduction of plans and also there is archival documents. Selected object 

are divided into two main groups. The smaller — it is a curator`s choice — choose 

Pilsen architecture that can be compared with production of other big places in 

Czech Republic. I decided to use curators choice for my book.  

 

The book is divided to nine chapters just like the routes on the website. The 

chapters are distinguish by color for better orientation. However, you can find 

there two special part of the book. The first one brings you some information 

about Adolf Loos. And the second — and longer — one gives you an opportunity 

to find out some information about public spaces in Pilsen.
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11. SEZNAM PŘÍLOH 

 

1. BAM — publikace 

2. fotografie — Plzeň, současná 

3. font Jaroslav 

4. layout — tři sloupce 

5. předělové stránky I. část 

6. obsah  

7. značení nadpisů 

8. předělové stránky II. část 

9. layout — jeden sloupec 

10. vyznačování v textu 

11. barvy stezek 

12. obálka 

13. skutečný formát knihy 

14. použitý papír 

15. vazba 

16. CD
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1. BAM — publikace

zdroj: https://bookstore.artmap.cz/cs/4847-brnensky-architektonicky-manual
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2. fotografie — Plzeň, současná

zdroj: http://pam.plzne.cz/objekt/c1-136-obchodni-a-cinzovni-dum-weiner-se-zubni-

ordinaci-samuela-teichnera-a-bytem-pavla-a-lili-weinerovych#!prettyPhoto[object]/0/
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3. font Jaroslav

https://www.myfonts.com/fonts/suitcase/jaroslav/
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4. layout

zdroj: vlastní tvorba
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5. předělové stránky I. část

zdroj: vlastní tvorba



25

6. obsah

zdroj: vlastní tvorba

7. značení nadpisů

zdroj: vlastní tvorba
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8. předělové stránky II. část

zdroj: vlastní tvorba
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9. layout — jeden sloupec

zdroj: vlastní tvorba

10. vyznačování v textu

zdroj: vlastní tvorba
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11. barvy stezek

zdroj: vlastní tvorba

Loos

Staré & nové centrum

Staré & nové centrum,
výrobní a rezidenční čtvrť

Bezovka

Doudlevecká čtvrť

Bory

Doudlevce

Lochotín & Roudná

Pivovar, Štruncovy sady
& okolí

Jižní předměstí

C0

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C1

C2
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12. obálka

zdroj: vlastní tvorba
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13. skutečný rozměr knihy

zdroj: vlastní tvorba
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14. použitý papír

zdroj: http://moravabooks.com/en/mrv12/
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15. vazba

zdroj: http://www.kniharna-hac.cz/vazba-v8-otevřená/


