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plakátHIStORICkÉ kONtEXtY VZNIkU plakátOVÉ tVORBY → pRVNí NEfIlmOVÉ plakátY 1865 – 1900 

⿎⿎ první plakáty se začaly navrhovat v druhé půlce 19. století

⿎⿎ nastal velký rozvoj → průmyslu / turistiky / zábavy / novýcn sportů /  rozkvět společenského života  
→ vznikla potřeba tyto novinky propagovat → nabízet → prodávat

⿎⿎ vylepený plakát se stal na nárožích ulic měst jednou z prvních možností reklamy  
továrny předváděly své výrobky / potraviny / oblečení / módu / alkohol / zboží / vznikalo mnoho nových 
obchodů 

⿎⿎ na prvních plakátech se objevovala různorodá směs propagovaných věcí 
 plakát plnil funkci → reklamní / propagační / informativní společenskou / výlep vyhlášek / směrnic atd.

⿎⿎ je potřeba si uvědomit, že v této době nebyl ještě film

pRVNí NEfIlmOVÉ plakátY 1865 – 1900
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litografiejules cherét reklamní plakát 1890 / divadelní telefon

plakátpRVNí NEfIlmOVÉ plakátY 1865 – 1900

⿎⿎téma na plakátu  
Divadlo / opera / telefon / elegantní dáma.  
Je trefně umístění hlavní reklamní prvek na 
plakátu? 
 
Zajímavost k plakátu 
Reklama na telefonní zařízení, které se poprvé 
představilo na světové výstavě Expo v Paříži roku 
1881. Umožňovalo poslech operního představení 
v areálu výstaviště, tj. na vzdálenost více než 
dvou kilometrů. V letech 1890 – 1932 existovala 
společnost, která nabízela přenos divadelních  
a operních představení předplatitelům nebo  
za 50 centimů pět minut poslechu z přístrojů 
umístěných na veřejných místech. 

http://www.itutorial.cz/copyright


strana 9

neZnámý tvůrce reklamní plakát1898 / dürkoppovy velocipedy

plakátpRVNí NEfIlmOVÉ plakátY 1865 – 1900

⿎⿎vyuŽité prvky na plakátu 
Jaké jsou hlavní prvky, které mají splnit účel 
reklamního plakátu?

⿎⿎ technika Zpracování 
Pokuste se porovnat, zda by bylo možné využit 
reklamní plakát z roku 1890 i v dnešní době? 
V čem je hlavní rozdíl reklamních upoutávek dnes? 
Pro porovnání je dobré si uvědomit, pro jakou 
cílovou skupinu reklamu vytváříme. 
http://www.kola-online.cz/ 
http://www.virtualcup.cz/ 
 
Zajímavost k plakátu 
Plakát propaguje jízdní kola vyráběná německou 
firmou Dürkopp, založenou 1867 a existující  
dodnes, od roku 1987 spolutvoří společnou firmu 
Dürkopp Adler AG. Autor plakátu obdařil švarnou 
cyklistku nepochybně vlasteneckými atributy  
→ v jedné ruce třímá lipovou ratolest a v druhé  
nám kyne čapkou zdobenou pírkem sokolím.

http://http://www.google.cz/search?q=JEAN+DE+PALEOLOGUE&hl=cs&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=QSaLT-HSCsTUsgb69cmxCw&ved=0CCYQsAQ&biw=1440&bih=860#num=10&hl=cs&tbm=isch&sa=X&ei=vCaLT9XwC4Ox0QX_5eHiCQ&sqi=2&ved=0CDoQBSgA&q=JAN+THEODOR+TOOROP+obr�zky&spell=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=d68f5ee7fb464397&biw=1440&bih=860
http://www.kola-online.cz/
http://www.itutorial.cz/copyright
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neZnámý tvůrcereklamní plakát1898 / petrolejová lampa

plakátpRVNí NEfIlmOVÉ plakátY 1865 – 1900

⿎ Barevnost plakátu 
Specifikujte barevnost, kterou zvolil tvůrce plakátu.

⿎⿎ vyuŽití stínu a svĚtla na plakátu 
Jak vytvořil stín a světlo tvůrce plakátu? 
Proč je důležité umět v grafických návrzích  
pracovat se světlem? 
Vysvětlete jak v softwaru Photoshopu  
nebo Illustrátoru docílíte efektu stínu a světla. 
 
Zajímavost k plakátu 
Plakát vídeňské firmy bratrů Gustava  
a Ferdinanda Brünnerových (založena 1857) 
nabízí „zázračnou lampu“. Firma patřila ke dvěma 
největším výrobcům petrolejových svítidel v celé 
habsburské monarchii. Roku 1907 se pod názvem 
Ditmar   –   Brünner A. G. spojila s konkurenční 
firmou Rudolfa Ditmara, v té době však již jako 
dodavatelé hlavně elektrických svítidel.  
Plakát ač podřízen dobovému vkusu → naprosto 
splňuje dnešní požadavek, aby reklama měla příběh.

http://www.itutorial.cz/copyright
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llitografiejan theodor tooropreklamní plakát ,1894 /  salátový olej Z delftu

plakátpRVNí NEfIlmOVÉ plakátY 1865 – 1900

⿎⿎prvky vyBrané pro návrh plakátu 
Při vytváření jakéhokoliv návrhu by si měl grafický 
designér určit základní prvky, které pro tvorbu 
potřebuje.  
 
Zajímavost k plakátu 
Atmosférou symbolistní až mystickou nás osloví 
příprava salátu se zálivkou z olivového oleje  
od holandské firmy NOF (Nederlandsche Oliefabriek, 

zal. 1883, dnes součást koncernu Unilever). Ve výtvarném 
stylu holandské secese (Nieuwe Kunst) je patrný 
velký vliv motivů z nizozemské východní Indie, 
jak je zřejmé i z malířova lineárního projevu. Sám 
Toorop se narodil na Jávě a použití siluet a tvarů 
účesů zřetelně vychází z javánských stínových 
loutek wayang. Na plakátu najdeme jméno 
výrobku, láhve, ve kterých se prodával, tovární 
znak výrobce i arašídy, které sloužily jako základní 
surovina většiny produktů firmy NOF.

http://www.itutorial.cz/copyright
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alfred rollerreklamní plakát 1897 / oZuBnicová ŽeleZnice

plakátpRVNí NEfIlmOVÉ plakátY 1865 – 1900

⿎⿎jednoZnaČnost sdĚlení 
Je jednoznačně poznat co plakát prezentuje?

⿎⿎ Zvolené písmo 
Popište písmo na plakátu / posuďte čitelnost textu  
 
Zajímavost k plakátu 
Schneeberg je se svými 2  076 m n. m. nejvyšší  
horou Dolního Rakouska. Nachází se necelých  
80 km od Vídně a je vyhledávaným výletním  
cílem. Plakát upozorňuje na novou horskou železnici 
zprovozněnou v roce 1897 pro pohodlí Vídeňanů,  
která mezi letoviskem Puchberg a náhorní planinou  
na vzdálenosti necelých 10 km překonává výškový 
rozdíl 1 208 m.

http://www.itutorial.cz/copyright
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chromolitografiejean de paléologuereklamní plakát1898 (?) / koleČkové Brusle

pRVNí NEfIlmOVÉ plakátY 1865 – 1900 plakát

⿎⿎rok 1898 reklama na koleČkové Brusle 
Výtvarníkovi se podařilo vytvořit pohyb na plakátu  
dynamičností ženy na bruslích. 
Představte si ženu na bruslích v prostředí, které 
by vyhovovalo pro dnešní reklamní účely a popište  
co by mělo být v okolí 
 
Zajímavost k plakátu 
Charles Choubersky (1835 – 1891) byl autorem  
mnoha vynálezů. Pracoval jako inženýr na stavbě  
železnic a uplatnil mnoho zlepšovacích návrhů.   
Největší slávu a komerční úspěch mu přinesla  
přenosná kamna, nechal si patentovat i „silniční“ 
kolečkové brusle. V době vzniku tohoto plakátu  
byl již po smrti, sám se v 57 letech zastřelil.  
Výroba kolečkových bruslí však pokračovala, 
jízda na nich se na přelomu století stala velmi 
populární zábavou. Zobrazená dáma v červeném  
velmi pěkně dokumentuje i měnícíse postavení  
ženy ve společnosti.

http://www.itutorial.cz/copyright
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jules chéretreklamní plakát 1895 / pastilky proti kašli

plakátpRVNí NEfIlmOVÉ plakátY 1865 – 190

⿎⿎Zajímavost k plakátu  
Slogany se zaměřují na cílovou skupinu. 
Jsou neodmyslitelnou součástí dnešní reklamy 
Umět trefně a výstižně poutavý slogan vytvořit  
není úplně snadné. Můžete si sami vyzkoušet  
pro dnešní druh bonbónů na kašel slogan vymyslet. 
 
Zajímavost k plakátu 
„JESTLIŽE KAŠLETE, UŽÍVEJTE PASTILKY 
GÉRAUDEL“, hlásá reklama, vydaná v příloze  
novin Le Courrier Français z 19. ledna 1896.  
Chéretovy plakáty si vysloužili zlatou medaili  
na světové výstavě v Paříži v roce 1889 
a v následujících letech se jeho rozverné  
Pařížanky staly pro mladé ženy módní inspirací. 
Pastilky, balené v charakteristické tubě, svírá  
dáma v levé ruce a neohroženě čelí nepřízni  
počasí. Tvůrce pastilek, lékárník August-Arthur 
Géraudel (1841 – 1906), svůj výrobek propagoval 
pomocí plakátů, pohlednic, balónových poutačů,  
hudby, poezie.

http://www.itutorial.cz/copyright
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karel šimůnekreklamní plakát1900 / motocykl torpédo

plakátpRVNí NEfIlmOVÉ plakátY 1865 – 1900

�	xxx 

⿎⿎ Zajímavost k plakátu 
Motocykly Torpedo vyráběla firma František 
Trojan, továrna motorových kol Kolín / 
výrovce je doporučoval i do extrémních podmínek.

⿎⿎ reklama na motorová kola  
Vyjmenujte prvky, které použil výtvarník na 
podporu reklamního vlivu a jistě i v roce 1900 
to byla cílená reklama pro určitou skupinu lidí. 
Posuďte sami, zda by vás dnes taková reklama na 
motorová kola oslovila a zda splňuje svojí funkci.

http://www.itutorial.cz/copyright
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ernst deutschreklamní plakát 1912 / oBuv

plakátpRVNí NEfIlmOVÉ plakátY 1865 – 1900

�	xxx 

⿎⿎ Zajímavost k plakátu  
tomu, že roce 1897 už firma vyráběla boty  
ve čtyřpatrové továrně. V roce 1904 si výrobci 
nechali patentovat charakteristickou grafickou 
i textovou značku Salamander, pod níž se obuv 
vyrábí dodnes.

⿎⿎ Zajímavost k plakátu 
Historie obuvnické značky Salamander 
je spojena se jménem německého ševce Jakoba 
Siegela, který se v roce 1885 rozhodl šít boty,  
a jménem obchodníka s kůží Maxe Leviho, 
jehož obchodní schopnosti a kapitál napomohly

http://www.itutorial.cz/copyright
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louis raemaekersZdravotnictví1922 / osvĚtový plakát

plakátpRVNí NEfIlmOVÉ plakátY 1865 – 1900

⿎⿎Zajímavost k plakátu 
Nápis „krveprolití“ či „krvavá oběť dobytka   –   
syfilis“ podtrhuje nebezpečí syfilis.  
Ta byla po několik století skutečnou metlou 
obyvatel Evropy a nic nepomáhalo, že ji jednotlivé 
národy označovaly různě pro některé to byla 
francouzská nemoc, pro Francouze neapolská 
nemoc, pro Poláky nemoc německá, pro Rusy 
polská. Často se také mluvilo o nemoci španělské 
či uherské. První úspěchy v léčení přinesl začátek 
20. století, skutečný triumf v boji s chorobou 
přichází až s objevem antibiotik, především tedy 
Flemingova penicilinu, který byl k léčbě syfilis 
poprvé použit v roce 1943 a úspěšně se aplikuje 
dodnes. Autor kresby, holandský grafik Louis 
Raemaekers (1869 – 1956), proslul hlavně svými 
protiněmeckými karikaturami v průběhu první 
světové války. Němci dokonce za jeho dopadení 
vypsali značnou odměnu.

http://www.itutorial.cz/copyright
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neZnámý tvůrcereklamní plakát1925 / kaBaret

plakátpRVNí NEfIlmOVÉ plakátY 1865 – 1900

⿎⿎Zajímavost k plakátu 
Plakát s neobvyklou dvojnásobnou velikostí  
188 × 125 cm láká na kabaretní vystoupení 
Josephiny Bakerové, tanečnice a zpěvačky, která 
svého času zcela ovládla Paříž. Narodila se 1906 
v Missouri, otec byl Španěl, matka Senegelka. 
S takovým původem nemohla v té době v Americe 
dosáhnout opravdového úspěchu, ale Paříž 
svobodomyslných umělců si podmanila během 
prvního vystoupení. Tančila téměř nahá a během 
svých četných turné zavítala i do Prahy. Stala se 
pojmem, bojovnicí proti rasismu a fašismu, zemřela 
při vystoupení v 68 letech na srdeční mrtvici.

http://www.itutorial.cz/copyright
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plakátpRVN fIlmOVÉ plakátY 1895

pRVNí fIlmOVÉ plakátY

⿎⿎ PRVNÍ FILMOVÉ PLAKÁTY SE OBJEVILY S VYNÁLEZEM KINEMATOGRAFU BRATŘÍ LUMIÉRŮ  
V ROCE 1895 V PAŘÍŽI

⿎⿎ již v roce 1896 bylo v Praze uskutečněno první filmové představení jež mělo svůj plakát

⿎⿎ plakáty převážně velkých formátů se tiskly v malých nákladech litografickým tiskem

⿎⿎ byly silně ilustrativní a převážně kýčovité / akcentovaly dramatické momenty z filmu, dokreslovaly děj 

http://www.itutorial.cz/copyright
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marcel auZollefilmový plakát1896 / kinematograf

plakátpRVNí fIlmOVÉ plakátY 1895

⿎⿎Zajímavost k plakátu 
Plakát zve k projekci bratří Louise a Augusta 
Lumierů, kteří 28. prosince 1895 předvedli 
divákům v kavárně na ulici Kapucínů svůj první 
film. Náměty jejich filmů byly prosté, úplně první 
byl „Odchod dělníků z továrny“, reakcí diváků  
se stal proslulý „Příjezd vlaku na nádraží“,  
při kterém diváci vyskakovali ze sedadel a prchali 
před lokomotivou na plátně. Na  plakátu je vidět 
nejoblíbenější z raných filmů, snímek „Pokropený 
kropič“. Byla to krátká hraná groteska, při níž 
zlomyslný nezbeda přišlápne zahradníkovi kropicí 
hadici. Udivený zahradník si prohlíží ústí hadice  
a proud mu vstříkne do obličeje. 

http://www.itutorial.cz/copyright
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theo matejkafilmový plakát1919 / madame duBarry

plakátpRVNí fIlmOVÉ plakátY 1895

⿎⿎Zajímavost k plakátu 
Film německého židovského režiséra Ernsta 
Lubitsche je inspirovaný životem skutečné 
historické postavy, milenky francouzského krále 
Ludvíka XV. (1710 – 1774), madame du Barry, 
kterou  Francouzská revoluce v roce 1793 
přivedla pod gilotinu. Ve filmu ji ztvárnila  
herečka Pola Negri, jež dojímala diváky zvláště  
v závěrečné scéně z popraviště. Film se s velkým 
úspěchem uváděl po celé Evropě, v USA byl 
uveřejněn pod názvem Passion (Vášeň) a sklidil 
takový ohlas, že Ernst Lubitsch byl přizván 
k natáčení do Hollywoodu.

http://www.itutorial.cz/copyright
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plakátfIlmOVý plakát 1920  –  1945

⿎⿎ stále převažují malované, kreslené plakáty, zdůrazňující jak dramatické momenty z filmů → požáry /  
výkřiky / děs / běs, tak i ty vášnivé jako láska, polibky a objetí

⿎⿎ tyto plakáty jsou stále neinvenční a obsahově  nepřesahové / nenutí potenciálního diváka k zamyšlení / 
nesnaží se ve  výtvarné zkratce vystihnout duch filmu

⿎⿎ spoléhají  jako pozdější komerční plakáty především na tváře herců a ilustrativní kresbu

⿎⿎ nevěnují se jim přední výtvarní umělci, jako tomu bylo v pozdějších letech / plakáty nemají přidanou 
výtvarnou hodnotu

⿎⿎ soukromé distribuční společnosti buď výrobu plakátů přímo zadávají jednotlivým výtvarníkům,  
nebo prvorepublikovým reklamním studiím (Rotter, Burjanek a spol.) / v jiných případech přejímají původní 
plakáty ze zahraničí a opatřují je českými texty

ČESkOSlOVENSký fIlmOVý plakát V lEtECH → 1920 – 1945

http://www.itutorial.cz/copyright
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atelier otto ottmarfilmový plakát1926 / rasputin

plakátfIlmOVý plakát 1920 – 1945

⿎⿎Zajímavost k plakátu  
Na upoutávce k tomuto koprodukčnímu  
česko-rakouskému filmu stálo: „Vražda důvěrníka 
poslední carevny je motivována jako pomsta 
uražených dam z vysokých společenských kruhů.“ 
Film svérázně líčí motivy zavraždění Grigorije 
Rasputina, svého času velmi vlivného muže na 
ruském dvoře, aniž by respektoval historické 
skutečnosti. Ve smyšleném  příběhu Rasputinovu 
zkázu způsobí krásná dcera knížete Bučakova, 
která odmítne dvoření vilného „svatého muže“. 
Prostopášník, posedlý touhou, aby ji získal, se 
nechá vlákat do pasti, kterou na něj nastražily 
dvorní dámy, jež byly sice kdysi Rasputinovými 
milenkami, ale rozhodně nechtějí, aby se to  
o nich vědělo. Jindy obezřetný muž je vlákán  
do pasti a zavražděn.
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plakátSOVĚtSkÉ aVaNtGaRDNí kONStRUktIVIStICkÉ plakátY 1926 – 1929 → pRVNí mODERNí plakát

SOVĚtSkÉ aVaNtGaRDNí kONStRUktIVIStICkÉ plakátY 1926 – 1929

⿎⿎ JEDNOU Z MÁLA VÝJIMEK, NAPROSTO UNIKÁTNÍ A MIMOŘÁDNOU, BYLY SOVĚTSKÉ 
FILMOVÉ PLAKÁTY Z LET 1920 – 1930, KTERÉ PŘEDZNAMENALY POZDĚJŠÍ VYSOCE  
VÝTVARNÉ A KREATIVNÍ PŘÍSTUPY K TVORBĚ PLAKÁTŮ

⿎⿎ sovětští konstruktivisté jako první povýšili plakát a udělali z něj umění / Inspirováni mimo jiné futurismem,  
se kterým se seznámili v Paříži, a činností německého Bauhausu vytvářeli plakáty, které o mnoho let 
předběhly dobu

⿎⿎ kombinovali koláž, fotokoláž, montáž, tvůrčí typografii a všechny moderní výtvarné atributy, které se vrátily 
do tvorby plakátů až začátkem šedesátých let

⿎⿎ v období politických změn v SSSR byly tyto plakáty prohlášeny za zvrhlé umění a uzavřeny do depozitářů

⿎⿎ dnes jsou zcela nedostupnými raritami a jejich cena se pohybuje ve statisících dolarů
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georgii & vladimir stenBergprvní moderní plakát1929 / poslední carův poddaný

plakátSOVĚtSkÉ aVaNtGaRDNí kONStRUktIVIStICkÉ plakátY 1926 – 1929 → pRVNí mODERNí plakát
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