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1.

Mé dosavadní dílo v kontextu specializace

Mohu s jistotou říci, že tato diplomová práce je velice odlišná od celé mé dosavadní
práce. Mé výtvarné vyjádření bylo vždy umělecky volné, pracovala jsem se snovými
výjevy, obrazy byly abstrahované a knihy jsem tvořila v pár autorských výtiscích. Tuto
cestu jsem určitě ještě neopustila, ale jsem ráda, že mohu říci, že jsem své portfolio
obohatila o zcelá nový styl práce, v jehož popředí stojí právě má diplomová práce.
I přesto, že ilustrace v knize jsou více grafické, kresebné a konkrétní, zachovaly si
onen typický tajemný závoj a atmosféru, který se nesl napříč mou tvorbou doposud.
Přijde mi ideální zakončit má studia propojením těchto dvou světů a vyjádření, aby
kniha takto dokonale definovala, jaký ilustrátor a umělec jsem.

Ráda bych zde představila knihy, které jsem doposud vytvořila. Vyšší odbornou
školu Václava Hollara v Praze jsem úspěšně ukončila s knihou o severské mytologii s
názvem Snorra Edda, která se skládala zhruba ze 70 dvoustranných maleb provádějící
čtenáře severskou mytologií od stvoření světa až po jeho zánik. Obrazy v knize
představily všechny významné i méně známé bohy a bohyně severského světa a
vyprávěly úžasné mýty a pověsti kapitoly Voluspá. Ilustrace byly malovány akvarelem
a byly digitálně tištěny na strukturovaný papír podtrhující originály maleb. Na konci
knihy se nacházely výklopky, na nichž byly napsány přeložené básně doprovázející
malby - byl to jediný text v knize a nerušil tak předešlé po sobě jdoucí dvoustrany
maleb. Kniha byla vázána ručně koptskou vazbou s otevřeným hřbetem, aby vynikla.
Přebal byl řešen dvěma bukovými překližkami, které nesly vygravírovaný název knihy
a chránily knižní blok.
Velmi ráda na tuto knihu vzpomínám, neboť pro mne znamenala pomyslné otevření
dvěří do uměleckého a knižního světa, získala mnoho ocenění (ateliérová hlavní cena,
Designblok 2018, Grafika roku, ...), byla to kniha umožňující svobodný a divoký projev
a odrážela můj hluboký zájem o severskou mytologii.

Druhá má kniha již byla bakalářskou prací na Fakultě designu a umění Ladislava
Sutnara v Plzni. Jmenovala se Poutění a rovněž byla velmi silným a svobodným
osobním projevem. Kniha byla deníkem mé poutní cesty Beskydami, mým rodným
krajem a kulturou mému srdci nejbližší. Tato kniha pro mne byla vskutku velmi
osobní a zachytila nejen kraj, ve kterém jsem vyrůstala, ale i mou duši, která má už
od mého dětství kořeny spjaté s putováním krajinou. Kniha byla formátu
charakterizující horizont, který poutník vidí před sebou, obsahovala osm maleb,
které byly kostrou knihy, mýtickými zastaveními. Doprovázely je malé kresby tuží.
Zde jsem poprvé spatřila sílu kresby. Do této chvíle jsem povětšinou jen malovala a
nacházela útěchu ve škále akvarelu, ale nyní mi nabídla sílu vyjádření právě linka. V
mnoha budoucích projektech jsem se k této uvolněné kresbě vrátila, a to především v
diplomové práci, kterou vám zde prezentuji.

Další kniha byla malá biografie jménem Muž, který sbíral plechovky. Byla to
kniha o muži, kterého jsem potkala v Irsku a žila u něj. Sbíral odpadky a plechovky,
které prodával a za peníze z této činnosti sázel stromy. Kniha tak svým názvem i
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obsahem navazuje na známou knihu Muž, který sázel stromy. Ilustrace byly malovány
na starý kartón na vyhození a tím forma tvorby kopírovala myšlenku knihy.
Akvarelové ilustrace byly komentovány krátkým ručně psaným textem a kniha
zabalena do mapy reflektující trasu Crann Siúl - Tree walk, během které skupina lidí
v čele s hrdinou mé knihy putuje Irskem a sází spolu s dětmi stromy.

V rámci ateliéru Ilustrace pod vedením akad. mal. Renáty Fučíkové jsem svými
ilustracemi přispívala do mnoha zajímavých a prestižních projektů, jako byla
například účast na výstavě k výročí 900 let Premonstrátů, která se konala v ambitu
Strahovského kláštera. Společně s kolegy z ateliéru jsme rovněž přispěli ilustracemi
na výstavu 600 let města Tábor v Husitském muzeu, dále jsem se spoludílela na
projektu Záhadné pouto, knize Hrdinky, Velvet Effect, Comenius, Let’s Dance a
mnoho dalších.

Během studií na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara jsem strávila
semestr na Accademia di belle Arti di Roma. V Římě jsem se aktivně účastnila mnoha
projektů a nadstandartně vystavovala s místními studenty v Korejském institutu
umění v Římě několik mých uměleckých děl, maleb na ručně dělaném papíru.
Jednalo se o sérii vyobrazení mustangů, divokých koní. Na akademii jsem se věnovala
právě umělecké tvorbě papíru, do kterých jsem malovala přírodním pigmentem.
Vytvořila jsem malou knihu La Festa, která promítala příběh opuštěného psa žijícího
na ulici dle básně Guida Oldaniho. Práce s papírem a pigmentem propojila mou
malbu a kresbu v celek a dala mé nynější tvorbě a práci s linkou zásadní obrysy.

2.

Téma a důvod jeho volby

Tématem mé diplomové práce jsou česká, moravská i slezská města, vandrování,
zpívání, lidové zvyky spjaté s kraji a městy. Ale i všechny kostely, domy, střechy, kroje,
příběhy prostých lidí, vojáků a děveček z vesnice; staré městské brány, loubí a hrady
i zámky, hradby, mohutné zdi, pohledy na města z dáli i z blízka. V této knize jsem se
zkrátka setkala s každým možným pohledem na historické město a na život uvnitř
něj.

Knihou nás provází krajánek, vandrovník, který kdysi chodil od mlýna k mlýnu,
od města k městu a předával zpěvem ústní tradici, povídačky i krásné písně. Já sama
jsem také trochu poutník, je to mé celoživotní téma a sama bytostně ráda poznávám
jiné kraje, města, louky i lesy. Na svých cestách si též povídám s místními lidmi a
jinde o nich zase vyprávím druhým.
I přesto, že je mi téma tolik blízké, si našlo spíš ono mne, než já jeho. Respektive
přivedla mne k němu vedoucí mé diplomové práce akad. mal. Renáta Fučíková, která
na svých knihách již dříve spolupracovala s autorem knihy Josefem Krčkem.
Společně diskutovali o další knize, která by pojednávala o městech. Jsem jí proto
velice vděčná, že v tomto okamžiku spatřila příležitost pro mne a s panem Krčkem
mne propojila. Po chvíli souznění a povídání si o formě spolupráce tak kniha dostala
své pevné základy.

Společně s autorem textu, Josefem Krčkem a vedoucí diplomové práce,
akad. mal. Renátou Fučíkovou, jsme diskutovali o důležitosti vzniku knihy, jako je
tato. Primárně je kniha určena dětem. Kdy jindy, než právě v dnešní, rychle se
digitalizující společnosti, by měla vzniknout kniha, která čtenáře nejen vzdělá o
historii a zajímavostech našich měst, ale pravděpodobně se pro něj stane i hlubokou
motivací k navštívení města? Vzbudí v něm snad i velký zájem - sám a na vlastní kůži
probádat skrytá zákoutí, podívat se pohledem, který je v ilustraci vlastníma očima a
stejně jako krajánek putovat od města k městu. Není nic pro lidskou duši tak
důležitého, jako neustrnout a pohybovat se, poznávat svět kolem, poznávat jiné lidi,
povídat si s nimi a seznámit se s jejich domovem. Jak důležité je v dnešní době jen
tak bloumat? Zkusit se ztratit v ulici neznámého města a přijít na zcela překvapivá
nová zákoutí, dojít až k místu, na které nás navigace zkrátka neumí navést, neboť je
to víc o náhodě, víc o tom, co není spočítané tak, aby se nám líbilo. Tato kniha může
být inspirací k prozkoumávání měst. Jak píše autor textu: najít si čas. Vyrazit, dát si
cíl, založit si vlastní bedekr a do něj si psát zážitky z cest. Vandrování samotné nás už
dále překvapí a rozšíří obzory tam, kde by jsme to sami z ničeho nedokázali. To vše je
pro mne tolik důležité právě v době, ve které žijeme.

Kniha rovnež ožívá všechny ty známé prastaré písně, které každý z nás
mnohokrát slyšel, ale už jim nevěnuje pozornost. Kniha jim dává starý i nový kontext,
překládá jejich význam a vysvětluje, proč byly písně zpívány právě v tom a tom
městě. Ilustrace poodhalují příběhy lidí, kteří se skrývají za verši.
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3.1

Proces přípravy

Knihu jsem ilustrovala v době, kdy ve světě panovala pandemie korona viru a často
nebylo možné ani cestovat do jiného kraje. O to víc času a práce jsem tak musela
investovat do přípravy, důkladném prostudování historie měst a především pátrání
ve vlastních vzpomínkách. V knize uvádíme dvacet českých, moravských i slezských
měst. V některých jsem sama byla - buď nedávno nebo jako dítě. Některá jsem zase
snila navštívit, některými jsem jen projížděla, k některým mám opravdu hluboký
vztah. Než jsem jednotlivé město začala ilustrovat, předcházelo tomu dlouhé skládání
všech možných informací, starých fotografií nebo spíše starých rytin, zkoumání
městských kronik a pamětí, povídání si s lidmi, kteří z onoho města pochází. Někdy
jsem i vyrazila a jela se jen podívat do prázdných ulic, což mi dalo cennou vlastní
zkušenost a povědomí o tom, jaké město je. Věřím, že každé město má svou silnou
duši, váže se k němu mnoho příběhů prostých lidí i významných společností, každý
den utváří obraz města. Všechny války, vlády, požáry, záplavy, nábožentsví, vzestupy i
pády. To vše je hluboce vryto v každém z měst. Všechna stará i nová architektura,
bytelné či rozpadající se městské zdi; vše nám říká, jaké město je.



18 19

3.2

Proces tvorby

Mým prvním krokem bylo vytvořit si mapu. Dávalo mi smysl neseřadit města
abecedně nebo podle velikosti, nýbrž je provázat tak, jako by je čtenář sám procházel.
Postavila jsem tedy krajánka na západ naší země, konkrétně do města Domažlice a
naplánovala mu trasu městy, o kterých pan Krček psal. Tato mapa mi sloužila po
celou dobu procesu mé tvorby.
Zajímavostí je, že by člověk ušel vzdálenost krajánkovy trasy různými stezkami
z Domažlic do Tovačova, tedy celých 1 399 kilometrů za 401:22 hodin.

Poté jsem věnovala opravdu velké množství času výše zmíněným sběrem materiálů,
vycházela jsem však především z textů pana Krčka. Nejčastěji mi jako předlohy
ilustrací sloužily staré rytiny např. ze 17. či 18. století, což byla také doba, do které
jsme přibližně našeho krajánka zasadili. Tehdy města vypadala často jinak než dnes
a pro čtenáře může být zajímavé podobu srovnat.

Jak jsem již zmínila, nejdůležitější bylo připravit si ke každému městu důkladný
materiál, dobře ho poznat a předem si nastudovat historii města.
Má práce se odvíjela od textů pana Krčka, který ke každému městu psal poutavý
souhrn všeho podstatného, co se v onom městě událo. Vycházela jsem tedy z jeho slov
a ilustrovala formou kreseb baziliky, slavné domy, kostely, hradby, významné
osobnosti a rodáky, tradice místních, kapličky i hospody.
Každé město je uvedeno písní, která se k němu vztahuje. Musela jsem tedy obsah
písně citlivě propojit s textem autora knihy a vytvořit hlavní ilustraci otevírající
město. Tato ilustrace měla v sobě ukrýt vše: příběh písně, atmosféru města,
nejvýznamnější pohled na město nebo v městě. Město by mělo být poznat, nemělo by
však být jen dalším typickým fotografickým pohledem, který najdeme na každé
druhé pohlednici. Najít správný moment byla jedna z nejtěžších fází procesu tvorby.
Často jsem zvolila takový výjev, který pro město není až tak typický a významné
symboly města doplnila v kresbách.

Stejně, jako je na cestách nádherné potkávat se s jinými lidmi a vyměnit si s nimi
příběhy, bylo důležité, jak vyobrazím postavy i v této knize. Jelikož kniha patří
dětem, zvolila jsem nápadnou stylizaci postav, často je patrná nadsázka a vtip
převládá nad realistickou podobou. Každá postava musela v knize opravdu žít.
Musela mít však vhodný oděv zapadající do příběhu a doby. Mou prací bylo rovněž
vyobrazit různá řemesla typická pro ten či onen kraj, typické činnosti či zvyky, které
byly pro město příznačné (např. dudácké slavnosti ve Strakonicích) a vhodně je
zasadit do ilustrací a kontextu.
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4.1

Popis díla

Když jsem vandroval, muzika hrála. Kniha, která vypráví o českých, slezských
a moravských městech. Vypráví o jejich historii, o krajích, ve kterých se nachází,
o lidech, kteří v nich žijí, o stavbách, které byly postaveny, aby tam stály věčně. Je to
kniha, která nabádá čtenáře, aby se vydal na cestu. Aby šel a s každým městem se
poznal sám, aby jej prozkoumal, žil v něm alespoň na chvíli, bloumal ulicemi
a věnoval mu čas.
Tato kniha je také zpěvník. Ke každému městu čtenáři v uších bude znít píseň, která
se zpívá už od pradávna. Na tom pražským mostě, Jedna je cestička k Táboru, Okolo
Frýdku cestička, Já jsem z Kutný Hory,... Je to právě píseň, která město uvádí. Píseň
a příběh v ní. Každé město a píseň je nám představeno skrze velkou ilustraci, kde se
příběh z písně odehrává a je zasazen do výjevu z města. Následuje text, který vypráví
o všem důležitém, co ve městě můžeme najít nebo co bychom o něm měli vědět.

Knihou čtenáře provází krajánek - vandrovník, který za starých časů chodil po
krajích, mlýnech a hospodářství; chodil od města k městu a zpíval. Povídal si s lidmi
i o lidech, o velkých pánech, o válkách a vojácích, o lidských osudech, pověstech
a kráse měst. Krajánek v naší knize pozná mnoho měst a potká mnoho lidí - je vždy
vyobrazen na začátku kapitoly a vždy dělá jinou činnost. Děti se mohou těšit, co
příště bude krajánek dělat, koho potká, kde si příště ulehne a do jakého města zavítá.

Místy se v knize objeví dvoustrana z jiných měst a míst, které nejsou v knize
uvedeny. Tyto ilustrace slouží k odpočinku, k zastavení se, odběhnutí od informací
a pouhému pobytí na jednom místě. Ať už je to probouzející se vesnička, stará náves,
palouček v dubovém háji, mlýn na samotě, rušné náměstí či malebné městečko
v horách. Každý vandrovník na své cestě potřebuje spočinout, sednout si a pozorovat
svět kolem.

Kniha je putovním zpěvníkem představující nám krásu naší země a její výjimečnost.
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4.2

Technologická specifika

Všechny ilustrace byly malovány a kresleny ručně do velkých bloků. Pro kresby jsem
použila černou tuž. Velké ilustrace měst jsou rovněž tvořeny tuží, mají však malebný
podklad, pro který jsem zvolila akvarel. Kresby jsem následně upravovala v grafickém
programu tak, abych je vyčistila, ale přitom neubrala na jejich autenticitě. Linky jsou
převedeny do jiné barvy. Malby jsou citlivě spojeny s kresebnou částí a na několika
místech ozvláštněny graficky kresleným prvkem.

Kniha je záměrně laděna jen do několika odstínů barev. Kresby i přechodné
plochy kapitol jsou v tmavě zelené a tmavě modré barvě. Osvěžujícím a výrazným
prvkem je svítivě červená barva, která probudí ty části knihy, na které má být
upozorněno nebo jen prosvítí kompozici.
Barvy celkem tvoří velmi častou barevnou tonalitu, ze které jsou tvořeny české kroje.
Zelená, modrá a červená. To jsou výšivky na lemech sukní, kloboucích či vestičkách.

Podmalby jsou naopak velmi bohaté, vyobrazují všechny možné pohledy na
nebe. Šero, nebe letní, nebe před bouří; nebe brzy ráno, kdy lidé vstávali do práce,
červánky k večeru, nebe v hluboké noci, kdy se jen v některých okenicích stále svítí.
Barevná podmalba tvoří dobrý protiklad kresebné lince. Snažila jsem se tak docílit
shody mezi všemi médii, dodat ilustracím správnou dynamiku a zároveň obraz
nepřehltit příliš mnoha informacemi. Malba je jemná, ale bohatá; kresba čirá, ostrá,
ale živá.

Text je barevně sladěn s ilustracemi. Použila jsem font Teimer navržen Pavlem
Teimerem v roce 1967. Tímto fontem je vysazena celá kniha včetně názvu knihy a
názvů kapitol.
Noty jsem graficky upravila, přepsala a rovněž vysadila stejným fontem, jakým je
vysazena celá kniha.
Paginace v barvě červeně je přizpůsobena ilustracím v knize.

Kresby v knize jsou divoce rozházeny po stránkách, místy vystupují z formátu
a někdy zase sedí ve středové kompozici. Linky střídají plochy a naopak. Důvodem
této práce s umístěním ilustrací v prostoru je celkové oživení knihy a vyrovnání
statických not. V knize však panuje na první pohled nepatrný, ale přísný řád.

Obálka je věnována velmi dynamickému výjevu, který nám vypráví o tom, jaká
bude kniha uvnitř. Není na ní vyobrazeno žádné město, ale naopak lidé, kteří ve
městech žijí a města tvoří. Vyobrazuje veselí, pospolitost a radost, což jsou hlavní
pilíře a myšlenky této knihy.
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4.3

Přínos práce pro daný obor

Jedná se o netradiční formát knihy pro děti vzdělávacího charakteru. Kniha je
bohatá nejen na informace předávány velmi poutavým způsobem, ale je rovněž živě
a zároveň reálně ilustrována, ukazuje čtenářovi města taková, jaká jsou. Procházíme -
li městem, vidíme často křivou zídku, propadlou střechu či vypoulenou hradbu,
málokdy se potkáme s klasickým pohlednicovým výjevem. Tato kniha má být právě
tou autentickou procházkou po městě, při které si vykračujeme, porozhlížíme se po
okolí, bavíme se s kolemjdoucími a prozpěvujeme si společně krásnou píseň.
Hlavními atributy jsou živost, příběh, dynamika, ale zároveň také tajemnost a magie
míst a příběhů z písní.

Kniha je vytvořena ve spolupráci s historikem a spisovatelem Josefem Krčkem.
Do budoucna plánujeme společně vytvořit bohatější a obsáhlejší verzi knihy, přidat
mnoho dalších měst a zastavení a knihu vydat. Naše kniha má dobrou šanci k tomu,
aby byla vydána nakladatelstvím Albatros, čímž by se dostala do co nejširší struktury
obyvatel a mohla být přínosem nejen v rodinách a domácnostech, ale především by
mohla sloužit jako didaktická pomůcka ve školách a provázet děti našimi městy.
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6.

Resumé

A book that tells about Czech, Silesian and Moravian cities. It tells of their history, of
the regions in which they are located, of the people who live in them, of the
buildings that were built to stand there forever. It is a book that encourages the
reader to set out on a journey to go and get to know each city himself, to explore it,
to live in it for at least a while, to wander the streets and devote time to it.

This book is also a songbook. A song that has been sung since ancient times will be
heard in the ears of readers. It's the song that the city mentions. The song and the
story in it. Each city and song is introduced to us through a large illustration, where
the story of the song takes place and is set in a scene from the city. The following is a
text that tells about everything important, what we can find in the city or what we
should know about it.

The reader's book is accompanied by a a wanderer called „Krajanek“, who in the
old days used to walk around regions, mills and farms; he walked from city to city
and sang. He talked to people about great lords, about wars and soldiers, about
human destinies, legends and the beauty of cities. In our book, Krajanek will go
through many cities and meets many people - he is always depicted at the beginning
of the chapter and always does a different activity. Children can look forward to what
the Krajanek will do next, who he will meet, where he will sleep down next time and
which city he will visit.

In some places in the book there are illustrations, which are here to just stay in
one place. Whether it is a waking village, an old village square, a meadow in an oak
grove, a busy square or a picturesque town in the mountains. Every wanderer on his
way needs to rest, sit down and observe the world around him.

The book is a traveling songbook introducing us to the beauty of our country and its
uniqueness.
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7.

Seznam příloh

Obálka knihy - přední strana



30 31

Obálka knihy - zadní strana Ukázky z knihy
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