


Knihtiskaři 

novojičtí 

 

 

Karel Kryl (vlevo) 

a Ferdinand Scotti, 

zakladatelé 

novojičínské tiskárny, 

ve ztvárnění 

vydavatele a grafika 

Svatopluka Klíra. 



Vydavatelský začátek 
 

 

Miniatura svaté Hildegardy 

z Bingenu, středověké 

mystičky, spisovatelky, 

myslitelky, skladatelky  

a zakladatelky kláštera. 

 

Reprodukci této miniatury 

vložil do svého překladu 

Hildegardina díla Cestyvěz 

básník a spisovatel Jakub 

Deml. 



Svědek osobní 
krize 
 
 

Demlova kniha Pro 
budoucí poutníky 
a poutnice byla 
svědkem jednoho 
z dramatických 
momentů jeho života.  
 
Vznikala v době, kdy 
kněz a spisovatel čelil 
vážné osobní krizi, 
když jeho přítelkyni 
a mecenášku Alžbětu 
Annu 
Wiesenbergerovou  
její rodina umístila  
do ústavu pro duševně 
choré. 



Souboj o dluhy 
 

 

První svazek edice Kurs 

staroříšského vydavatele 

Josefa Floriana. 

Tento sborník připomíná 

dlouhý a složitý souboj 

o úhradu vysokých dluhů 

vydavatelé hned u tří 

tiskáren.  



Poděkování 

prezidentovi 
 

 

Demlova kniha Dílo Felixe 

Jeneweina měla posloužit 

i jako poděkování 

prezidentu republiky  

T. G. Masarykovi  

za vysoký peněžní dar, 

který spisovatel použil 

k úhradě dluhů 

v novojičínské tiskárně. 

 

Kromě textu Demlova 

věnování je připojena  

i jedna z drobných grafik  

v knize. 



Spolupráce 

s typografem 
 

 

Kniha Eric Gill je 

mimo jiné svědectvím 

dlouholeté 

spolupráce Krylovy 

tiskárny s předním 

českým typografem 

a tvůrcem písem 

Oldřichem 

Menhartem. 



Proč se bát nevinné 

knihy 
 

 

Knížečka Hausrecht – 

Domácí právo 

neobsahovala ani 

v náznaku nic, co by se 

stavělo proti nacistům či 

jejich režimu 

v Protektorátu Čechy  

a Morava.  

 

Přesto mohla tiskaře Karla 

Kryla ml. přijít draho. 



Potěšení z krásného 

díla 
 

 

Jakub Deml o své knize 

Sestrám: „Hladíme ji  

po stránkách, jak děti 

hladívají králíky, obracíme ji, 

jak matka na stole obrací 

nemluvně – tepna v nás 

tančí, oči jiskří, ba rozkoší  

i zuby zatínáme.“ 

 

Na obrázku stránka textu 

a jedna z grafik Františka 

Bílka, který knihu vyzdobil 



Typograf o krásné 

knize 
  

  

Ve své práci Krásná 

kniha, její technická 

úprava shrnul český 

typograf Karel Dyrynk 

zásady, jimiž se řídili 

také nejlepší tiskaři jeho 

doby, i když ti spíše 

intuitivně. 



Ozdoby a text 

 

 

„Jednotlivé kapitoly začínají 

se kreslenou iniciálou 

umístěnou ve čtverci 

z Caslonových ozdůbek. 

První slova a iniciály jsou 

rumělkové... a příjemně 

splývají se sazbou...“ 



Ocenění práce tiskařů 
 
 

Hodnotitel Smrti 
Jánošíkovy  
od slovenského básníka 
Jána Botta vyzvedl 
vysokou úroveň tiskařské 
práce v knize. 
 
„Podivuji se 
stejnoměrnosti barvení, 
zrovna něžnému tlaku  
a přepečlivé sazbě,“ 
napsal pochvalně. 



Písmo a grafika 
  

 

Ztvárnění Bezručovy 

básně Před Těšínem 

považoval kritik 

za ukázku vhodného 

a působivého  spojení 

textu a ilustrací. 



Krása obyčejnosti 
 

 

Pražský bibliofil Arthur 

Novák dokázal objevit 

krásu tiskařské práce  

i ve zdánlivě obyčejné, 

nebibliofilské knize. 

 

„Jde tu o knihy... 

spolehlivě vybrané 

úpravy,“ napsal  

o Kouzelné lampě  

a o Plížení Německem  

od Jaroslava Durycha. 

 

Na obrázku titulní list 

Kouzelné lampy a jedna 

z jejich stránek. 



Oddanost práci 
 

 

Autor recenze na báseň 

Světlo z Galileje  

od Františka Neužila 

vyzvedával u novojičínských 

tiskařů obratnost při využití 

písem, dokonalost tisku 

či vzorný výkon 

a především „lásku  

a oddanost řemeslnické 

práci nejlepších vlastností“. 

 

Na obrázku obálka knihy 

a vložená grafika. 




