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1  Úvod

Ve své magisterské práci se zabývám krajinou, světlem a jeho redukcí na pulzu-
jící strukturu. Technikou dřevorytu jsem vytvořila soubor velkoformátových gra-
fických listů, součástí práce je také tisk na syntetické hedvábí, který jsem instalova-
la v prostředí, z něhož jsem motivy čerpala. V teoretické části se snažím přiblížit 
proces hledání, který finálním tiskům předcházel a objasňuji technologický postup 
při tisku.
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2  Volba tématu

Tradiční grafické techniky byly centrem mé pozornosti v ateliéru Ilustrace 
a grafiky na FDULS. Během studia mě zajímal zejména hlubotisk. Ve své bakalářské 
práci jsem se zabývala souběhem mechanických a chemických cest v této tech-
nice. V navazujícím magisterské studiu jsem chtěla své znalosti prohlubovat, první 
dva  semestry však kvůli okolnostem probíhaly izolovaně. V domácím prostředí 
se mi nedařilo na práci dostatečně soustředit, zaměřila jsem se tedy na méně časově 
náročná média. Po obnovení kontaktní výuky jsem chtěla využít možnosti praco-
vat ve školním ateliéru a navázat na předchozí zkušenosti s tradičními grafickými 
 technikami v magisterské práci. Další motivací k výběru tohoto tématu byla také 
skutečnost, že pole tradičních grafických technik nabízí tolik forem, že by šly jen 
stěží vyčerpat, nemluvě o možnosti je dále kombinovat s jinými médii.
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3  Motivy

Hlavním zdrojem inspirace k vytvoření souboru byla má fascinace přírodou, 
jejím pohybem a proměnlivostí.  Snažila jsem se rekonstruovat momenty, které mi 
 ulpěly v mysli a zaznamenat z nich jen to, co považuji za nejpodstatnější.  Kresbu 
jsem redukovala na elementární prvky a zabývala jsem se především jejich vzá-
jemnými  vztahy a strukturou. V české grafice dvacátého století se v podobném duchu 
 inspirovali přírodou a světlem například Jiří John, Ladislav Čepelák či František 
Hodonský, jehož práce jsem měla možnost vidět na výstavě s názvem “DLÁTEM 
BARVOU KOSTÍ / FRANTIŠEK HODONSKÝ“ v galerii Hollar.
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4  Proces tvorby

Na začátku zimního semestru 2021/2022 jsem vytvořila několik soutisků 

hlubotisku a tisku z výšky z hliníkové a lepenkové matrice. Nedařilo se mi však vyh-

nout se „snadným efektům“, které nabízí technika leptání a kombinace materiálů. 

Vedoucí mé práce pan prof. Axmann mi doporučil použít březovou překližku 

formátu 136 x 76 cm, abych si vyzkoušela práci s odlišným materiálem. Práce dlátem 

na větším formátu se ukázala jako mnohem dynamičtější, tudíž jsem se rozhodla 

tímto směrem pokračovat.

S technikou dřevořezu jsem neměla téměř žádnou zkušenost, a tak jsem se zača-

la intenzivně věnovat tiskovým zkouškám. Bylo potřeba najít takovou „souhru“ ma-

teriálů (především vhodnou konzistenci barvy a gramáž potiskovaného materiálu), 

aby se vzhledem k nerovnému povrchu matrice zachovala struktura dřeva v tiskové 

ploše, tlak se rovnoměrně rozprostřel a eliminoval se vznik míst s větší intenzitou 

tónu barvy.

První tiskové zkoušky jsem realizovala na navlhčený karton gramáže 220 g ⁄m2. 

Matrici jsem tiskla nejprve v satinýrce, poté kuličkovým lisem a knihařskou  kostkou. 

Ani jednou z těchto metod se mi nepovedlo splnit své nároky na zachycení kresby 

dřeva v ploše a rovnoměrné rozprostření tlaku. V satinýrce tisková plocha ztratila 

veškerou texturu, kuličkový lis zase zanechával při tisku stopu své trajektorie. Tisky 

knihařskou kostí dopadly sice nejlépe, ale vzhledem k časové a fyzické náročnosti, 

bylo třeba hledat další alternativy.

Další tiskové zkoušky jsem provedla na papír gramáže 80 g ⁄m2 , poté na  balicí 

papír (navlhčený směsí vody a petroleje), netkanou textilii, mikroten, či umělé 

hedvábí a rýžový papír gramáže 30 ⁄m2. Z těchto variant se mi nejlépe pracovalo 

s rýžovým papírem. Nebylo třeba ho před tiskem vlhčit a pro jeho nízkou gramáž jej 

bylo možné vytisknout kartáčem na tapety, čímž se tlak rozprostřel rovnoměrněji, 

než tomu bylo u předchozích způsobů tisku. Pro usnadnění otisku jsem smíchala 

ofsetovou barvu s řidší olejovou barvou.

Souběžně s realizací větších formátů jsem pracovala na drobných grafikách 

formátu A5, na kterých jsem si zkoušela možnosti barevného soutisku  v dřevoře-

zu.  Práce na těchto drobných dřevořezech byla velmi přínosná, neboť jsem mo-

hla komplikovanější tiskové zkoušky a jejich četné barevné kombinace vyzkoušet 
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 nejdříve na menší matrici a poté zkusit procesy zopakovat ve větším měřítku.

V poslední přípravné fázi tiskových zkoušek jsem matrici tiskla také z hloubky, 

a to škrobem smíchanéhým s barevnými pigmenty. Také jsem si   vyzkoušela soutisk 

původního tisku z výšky s tiskem z hloubky a jeho barevné varianty.  Ačkoliv  byl 

tento proces pro svou nepředvídatelnost velmi zábavný, rozhodla jsem se nakonec 

pro výrazově jednodušší variantu, která lépe korespondovala se zvolenými motivy. 

Finální soubor je tedy vytištěn ve sníženém kontrastu šedou barvou na rýžový papír 

ve čtyřech nákladech. Také jsem se rozhodla pro zařazení jednoho alternativního 

souboru, tištěného ve škále oranžových a červených odstínů, jehož charakterem 

jsem se snažila přiblížit mihotání světla v krajině. Opakovaný tisk  jedné matrice 

v  navzájem si blízkých barevných tónech snížil účinek jednotlivých vrypů do přek-

ližky, čímž vznikly plochy, které se prohlubují součtem otisků. Pro venkovní insta-

laci jsem tiskla matrice vedle sebe na syntetické hedvábí.
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5   Materiály a nástroje:

Březová překližka

Řezbářské dláto duté půlkulaté

Rýžový papír 30 g⁄m2

Olejové barvy

Ofsetové barvy

Barevné pigmenty

Kartáč na tapety

Ředidla

Lněná fermež

Smirkový papír

Tisky byly realizovány v prostorách FDULS a také v improvizované dílně 
v Praze na  Žižkově.

6   Postup práce na jedné z matric:

Březovou překližku jsem sbrousila jemným smirkovým papírem a následně 
jsem na ni na nanesla nátěr fermeže. Na takto připravenou desku jsem potom vy-
tvářela kresbu dlátem. Poté jsem na očištěnou desku koženým válcem nanášela of-
setovou barvu smíchanou s barvou olejovou. Alternativně jsem v tisku používala 
 transparentní ofsetovou barvu s přidaným pigmentem. Matrice jsem tiskla na rýžový 
papír kartáčem na tapety.
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7  Závěr

Svou magisterskou prací jsem si ověřila, jak velkou roli má výběr správného 
média. Dláto a překližka mi poskytují jen omezený prostor k vyjádření, a to mě 
„provokuje“ ke zjednodušení svého sdělení. Překonávání odporu materiálu vyžadu-
je mnoho trpělivosti. Věřím, že se mi v průběhu práce podařilo alespoň na chvíli 
se  oprostit od rychlého okolního tempa a nalézt tak svůj vlastní „vnitřní rytmus“, 
který mi pomohl soustavně a beze spěchu pracovat na matricích.
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Resumé

The topic of my master thesis is „TRADITIONAL GRAPHIC TECHNIQUES“, 
however I mainly focused on the woodcut technique of printmaking.  Throughout 
my work I emphasize the overall printing process and explain experiments I have 
done with the matrix. 

As I am very familiar with observing nature, the mutual relation between 
light and landscape became the subject matter of my thesis. I attempted to cross 
the boundaries of mere depiction and I aimed to capture the fundamental structure 
of light and landscape.

A set of six graphic prints came as a result of the process. The set is  accompanied 
by a large format print on textile and has been installed in a landscape.
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