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Edítoría/ : sine título 
Úvodníky předchozích číe;el na5eho Bul- . 

/etinu poukazovaly k praktickým 5tránkám 
komunikace a také 5ebeidentifikace těch, kdo 5e 
tak či onak k dčjinám umění hlá6Í. Zku5me 6 
blížícím 5e koncem roku trochu 5e porozhlédnout 
a projít 5e po nezřetelných ale byto5tných hra
nicích na5í komunity a na5eho oboru tak, jak 
vypadají dne6. 

NMÍ zapotřebí mnoho vnímavo5ti ke 
zjii5těnf. že hybné eíly a paradoxy e;polečnoi;ti 
rezonujíivna5em oboru. Zů6tává i;nad z nčjakých 
důvodů nee;nadné e;počír-at členy Uměleckohi-
6torické i;polečno:;ti. Ale je~tě nee;nadněji5í 
otázka zn(. kolik vůbec v čei;kých zemích hi:;to
riků umění vlai;tně je a býti má. A jak i;e rýi;ují 
při1ežito5ti k jejich uplatnění?· OějinyuměníjMu 
patrně velmi .i;polečem>kou" vědou a hietorici 
umění dobrým vzorkem celé epolečnoi;ti. 

Navíc ee zdá, že dfíve u náe; do:;ti 
roz5irené, vžité přei;vědčení hii;toriků umění o 
tom, že jejich obor z nějakého důvodu půe;obí pro 
o5tatní kulturu nebo i pro epolečn06t a kultury 
jakočae;omíra, e;ei:;mograf a pod„ Ú5tÍ i;tále více 
v poznán(. že toto nemueíbýt vždy jenom přyemná 
role. Někteří z nái; pod náporem .vnějM reality" 
nejen zapochybovali o tomr:.o >ý;;oe;tném poGlání. 
a le možná už do:;pěli k předčaené rer,ignaci na 
r.o, nějakým způeobem je oe;obně naplňovat. 
Upror,třed etarono>ých krajnoetíoborové euforie 
nebo nihilii;mu nakonec vytrvaloet a činy. Je 
možné uvie t namátkou několik příkladů z leto5ka. 
K novým :;/ibným krokům patří zahájení nov-jeh 
čae;opi'l>Ů 5 významem pro nái5 obor, jakými 5e 
5taly Starožitno!Stinebo Zlatý řez. etejně jako 
třeba některé n8ročnějM zejména výetavní pro· 
jckty, propojující domácí a zahraniční pre5entaci 
čee;k6ho umění nebo umění v čee;kých zemích. 

Blíží 5e doba počár.ku nového roku r, 
naMm >ýročním 5etkáním. Na5tává tedy čae, 
kdy je třeba 5i položit otázku, jak využít toto 
5etkání jakožto při1ežitoet pro ná5 obor. Je 
wámo, že maximali5tické před:;tavy, ole ani 
například .pragocentri5mur," v tomto :;měru 

Susan G. Hunt: 
Plán celkové restituce sbírek v Roudnici 

I 
~edakce. uvf~la ":'°l~ost uveřejněn( přis~évku o VV!i~ no~é ~ní společnosti ze d~ou důvod/i. Za prvl ukazuje 
lflternac1onal1z:ac1 urc1té!w problému; mezir.árodní rovner skýtáJLSlou záruku, te se tNar.l)emt nebezpečí „ z:ápecnicrvl", 
r.a k.Jeré je u nás v současnosti poukazováM. Za druhé jde o výl:Vu českt wněleckohistorické obc~ aby usilo1,ala o 
zapojen( do tak prestiffifho projektu, r.av(c s výraznými rysy illlerdisciplinarity v dobrém slova smyslu. 

V roce 1990 český parlament schvá.lil zákony, 1603, když se vdova po Vilému z Rožmberka Poly
umožňující osobám.jejichž majetek byl konfiskován xenaz Pemštcjnaznovuprovdalaza?.dcňka Vojtěcha 
minulým komunistickým režimem, požádat o jeho z Lobkovic, došlo k sjednocení sbírek obrazů, ke
vrácení. Na tomto základě bylo Ylartinovi a Willia- ramiky, nábytku, knih a rukopisu. Sbírka. později 
movi Lobkovicovým, synu a vnuku Maxe Lobkovice unústěná na roudnickém zámku, rostla potom od 
(kníže roudnický a bývalý český velvyslanec ve generace ke generaci; řada nových akvizic byla 
Velké Británii) vráceno celkem sedm Zámků s po- výsledkem strategických sňatků, k jiným došlo při 
zemky a s umčleckými sbírkami, knihornami a ar- promčnách vkusu, stylistických preferencí a zálib 
chivy, které rodina vlastnila po více než pět stole.ti. jednotlivých členů rodin)'· 
V roce 1993 \'Znikla Společnost pro zachován( čes - V současnosti sbírka svčdčí o témčř šesti stoletích 
kého kulturního dědictví (The Society for ůie Prescr-
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valion of ůie Czech Cultural Heritage) jako nadace lobkovického rodu, jednoho 7. nej \' ětších a 
jejímž prvním cílem je získat finanční zdroje, vě- nejbohatších vzerni. Obrazy s mimořádnč hodnotným 
nované na projekt restaurov<l.n í roudnického zámku. souborem španěl ského portrétu 16. a 17. stolců, 
Tento projekt si klade za cíl konzervovat. rc.stauro- keramika. náb)tek, st.říbro, mince, zbraně; 70 000 
vat, včdecky zkoumat, katalogizo\'at s pomocí s,·azků knihovny (dlouho považo\'anou za nejlepší 
počítačů a zpřístupnit veřejnosti unikátní roudnické soukromou kniho\·nu \'e střední Evropč) s rukopisy, 
sbírky výt\'arného umění, umčleckých řemesel, hu- inkunábulcmi a vzácn)·mi tisky; hudební nástroje ze 
debních nástroju, knihovny, archivu a hudebnin. I 7 .• 19. století, 4 500 notových záznamů a libret; 5 
Dalším cílem společnosti je podpora výzkumu dějin km archivního materiálu (pozemkové knihy, smlou
architcktury roud nického zámku, jedné z vy, diplomatickézprávy,korcspondence. účtyapod.) 

nejvýznamnčjších českých památek 17. století. -všechny tytopTedměty tvoří unikální celek. Odhalují 
Společnost také chce nalézt odpovídající nové vy11žití speciální kulturní a politické posl{lnl střední Evropy 
pro zámek s cílem revitalizovat jeho roli jako kul- v evropsk)·ch dčjinách; ukazují Prahu, jež byla kdysi 
turního střediska a tím slimulo\'at i ekonomický tak kosmopolitní jako Paříž, Londýn nebo Vídeň; 
rOZ\'Oj místa. Společnost bude podporovat rozvoj ukazují šířku aktivit a vlivu, který mčla česká nobi · 
Roudnice jako mezinárodního výzkumného centra. lita v celé Evrop~: ve válcčn)•ch kampaních i v 
jako místa hudebních a uměleckých festivalů a jako diplomacii, umční a li teratuře, obchodu a módě. 
cíle kulturního turismu. ?\avíc se tato sbírka přes katastrofy druhé S\'ětové 

války a komunistického režimu zachovala zázračně 
Roudnické shírky:Umční, kniho,·na, archh)' inta'<tní, i když ne bez tragických ztrát a škod 
Počátky roudnick)·ch sbírek sahají do pozdního 16. zpúsobcných prostředím, zanedbáním údržby a nc
stolcti k rodinám Rožmberků a Pernštejn ů. V roce dostatkem prostředků. 
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Sbírka v roce 1993 ·záchrana a presentace 
Galerie v Nelahozevsi, kde je v současné dobč část 
roudnických sbírek umístěna, vyžaduje nezbytně 
vhodnější presentaci, která by lépe a atraktivněji 
\')'jadíovala význam a silu roudnické kolekce. Nová 
instalace by mčla ukázat v plastičtějšl podobě osob
nosti roudnickérodovéobrazárny, mezi nimižfigurují 
kulturní a političtí představitelé typu Vratislava z 
Pernštejna, Marie Manrique de Lara, Viléma z 
Rožmberka. Polyxeny z Pernštejna, Zde Ilka Vojtěcha 
z Lobkovic, Václava Eusebia z Lobkovic, Josefa 
Františka Maxmiliána Lobkovice a mnoha dalších. 
Nová instalace by měla obsahovat i předměty 
doplňující obraz těchto osobností, dodávajíc! lidskou 
dimenzi fomiálnímpózám na jejich portrétech, ukázat 
jejich záliby jako sběratelů, okruh jejich všedního 
života včetně stolová.ni, knihy které čelli, přátele s 
kterými se stýkali, dopisy kt.eré psali a drobnosti 
kterými se obklopovali. Tímto způsobem by měl 
návštěvník 1.iskat jasnčjšl vizuální představu o oso
bách, jejich vkusu a sociálních konvencích, které 
formovaly prostředí v nčmž tyto osoby žily. Ačkoliv 
roudnická kolekce nebyla nikdy v minulosti umístěna 
na nelahozeveském zámku, rámuje jeho styl a ar
chitektorůcký charakter vel mi vhodněhodnoty a ducha 
této sbírky. 
Do budoucna nadace doufá, že bude zpracován katalog 
komplexních lobkovických sbírek pomoci výpočetní 
techniky a vrátí se na zámek v Roudnici, kde vznikne 
malé výzkumné středisko středoevropských studií. 
Prozatím je zámek stále využíván armádou a bude 
\')'žadovat pronika,•ou restauraci. 

Poslání 
Prvním projektem Společnosti pro zachovdnl čes
kého kulturního dldictví je komplexní péče o 
roudnický zámek a jeho sbírky. K naplnění tohoto cíle 
nadace navrhuje: 
I. Zajistit, konzervovat a udržovat sbírky tak, aby 
nedocházelo k dalším ztrátám; 
2. Připravit novou instalaci zámku v Nelahozevsi, ve 
které budou pre.zentována špičková díla roudnické 
sbírky; 
3. Provádět \'ýzkum a katalogizaci sbírek s využitím 
výpočetní techniky plně propoji telné v tuzemských i 
mezi národních sítích; 
4. Zlepšit přístup ke sbírkám odborným pracovnlkům 
se idůrazněním těchto sbírek jako primárního prame
ne pro výzkum dějin střední Evropy; 
5. Připravo\'at výstavy, konference a semináře vz. 
tahující se k materiálu z roudnických sbírek a zpří· 
stupnit je tak i v mezinárodním mčfítku; 
6. Komplexně restaurovat roudnický zámek; 
7. Podpořit ekonomický rozvoj středních Cech a 
rozvíjet kulturní turismus tohoto regionu. 

(Společnost pro zachovdní českého kultumfho dě

dictví je v CSA vedena jako nezisková organizace se 
statutem 50l(c)(3) IRS; v CR je registrována jako 
nezisková organizace; obdržela podporu World Mo
numents Fund a usiluje o získáni dalších finančních 
prostředkú od nadací kulturního zaměření. 

Kontaktní adresa: Susan G. Hunt, Director, Balbíno
va 16, 120 00 Praha 2] 

Věnceslava Raidl : 

Knihovna katedry dějin umění ve Vídni 

I 
Redakce Bulletinu U HS děkuje své vfdeií.ské člence za přlspěvek o bezkonkurenčnf oborové knihovně v 

rdmci střednf Evropy. z Júedisko spddové oblasti moravské wnlnovldy je přfmo „na dostřel", ale i pro 
prafské badiltele je výhodněji situovdna ne[ dal/i srovnatelné pracoviště v mnichovském ústředním 

ústavu. O 10 potě!itelnlj!í je skutečnost, fe prdvě v této knihow1l mlljí čeští historici wnlní kontaktní a 

přdtelskou kolegyni, k.lerd jim neti!tnl pomdha/a a pomdhd. 

Koncem minulého století se z knihovny Institutu pro 
výzkum rakouskýchdčjin vyčlenila knihovna tehdejší 
katedry dějin umění. Roku 1984 se stala tato kniho
vnasoučástí Universitní knihovny. Pťlvodněspolečné 
báz.i s Institutem pro výzkum rakouských dějin vděčí 
knihovna za cenné prameny. Knihovně nálež.i také 
několik knižních pozůstalostí.jako např. po Oswaldu 
Kutscherovi-Voborském. Na zpracování dosud če~ 
pozůstalost po paní dr. Gertraut Schikolové, v květnu 
minulého roku zesnulé vedoucí knihovny, která v 
uplynulých třiceti letech rozhodným zpllsobem ov
livnila život knihovny. Pozůstalost po Otto Dcmusovi 
spravuje vlastni nadace. 

V dnešní knihovně je k dispozici autorský 
katalog. bohu.žel však žádný katalog hesel; knihovna 
je ale systematicky uspořádána dle jednotného 
schematu: od všeobecného přes chronologicky se
stavená oddělen í architektury, malifství a plastiky po 
uměleckou topografii u jednotlivých zemí, abecední 
uspořádáni katalogů, bohatý ikonografický aparát 
atd. Knihovna má také velmi solidní fundus časopisů 
(okolo 300 titulů). Cimélie knihovny jsou uchovávány 
v pancéřových sklíních jako tzv. rarity. Existuje také 
sbírka separátů . 

V knihovnč jsou zastoupena i nejdůležitější 
bibliografická díla, jako např. Mnichovský index, 
Rakouskd banka dtJt o časopisech, stav Ndrodní 

knihovny (na mikroji!fch), BHA, RILA, Art Index, 
abychom jemnovali aspoň některé z tčchtopubli kací. 

Institut sám vy
pracovává kaž
doročně spolu se 
Spolkovým úfa
dem pro památ
kovou péči Ra
kouskou uml· 
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Mezi jiným se zde nalézá (dosud neúplné) vydání 
vatikánské knihovny Cicognara, Index Německého 
archeologického ins1i1wu v P.íml, rúznédisertace atp. 

Nedávno byla knihovna Institutu napojena 
na centrálu elektronickéhozpracování dat Universitní 
knihovny, co1. je výhodné jak pro studenty, tak i pro 
obě knihovnice. Uživatelům je k dispozici program 
One-line-bibos; přírllstky napojených knihoven jsou 
registrovány od roku 1988.Program bibos není př
irozeně dokonalý, ušetři však mnoho času, který byl 
nutný k hledání a k rúzným administrativním pracím. 
Ve svazku jsou zapojeny následující knihovny: Bi
bliolhek St. . Gabriel, Forschungsinstitut Brenner
Archiv Innsbruck, Hochschulbibliothek fllr kllnstle
rische und industriellc Gcstaltung Llnz, Os tcrr. Pho-

nehrozí. Pfitom neu~kodí pfipomenout úi;pěch, 
jaký zaznamenala loňeská komorní tiee;eda o 
dějinách umění navazující na výrolní zaf>edání, a 

také o něco poulěj~í tirněne;ké esetkání u pf11eži· 
toesti znovuo~fení Míestodržir:.clgke'ho paláce a 
nové galerijní expozice. 

Jedním z témat lákavých právě letof5 
je;ou napi'11dad \.ýstavy, jimiž mnozí z náe; otio· 
hacují život e;poletnoe;ti · a pfedev~ím život e;vůj. 

.Výf>tavnímu životu", jak 5e tato f>féra taesto 
oznatuje, f>Chází pi'itom tiilance nebo rt:ffexe. ke 
kceré novinové ani ta!5opii;ecké recenze nedávají 

doestatek prof>toru. Nakolik tiy bylo cakové 
zamy~lení potfeba &i uvědomujeme nad novou 
konjunkturou i 5tarými boleiHmi výgtav. jejichž 
di7tí program ot/f;k/ v leto~ním prvním tfole také 

ná~ Bulletin. 
Coe;i nóm ov&em říká, že témat volajících 

po di6ku5i tiy f>e ndlo více. ale kolegyň a kolegů 

i;chopných a ochotných ujmout 5e jejich přípravy 
již méně. Zjevně tu zatím f>Chází jsk trsdice 
výrotního f>němování. tak také intenzívní 

uvědomění i;i při1ežito6 ti. jakou takové f>etkJní 
otioru i nám jako jednotlivcům p0!5kytuje. Hi5torici 

umění v jiných zemích, ale také kolegové z 
někr:.crých jiných oborů na te už při~li. Idea 
odtiorných f>etkání při výrotním &němování v 

f>Otlě o17&ahuje pi'íno5 a možno6ti, které f>e 6 
pokrstující diferenciací oboru • 8 tl:lké jeho 
tfí~~ním • !'>tanou jen zjevněj~í. 
P.S. V pr05incovém tí61e EJulletinu bychom již rádi 
uvei'ejnili na základě Va~ich podnětů jmenovitý 

f>eznam přfopěvků a referátů výrotního 5ctkJní. 

Slezská univerzita O ava 
ústav historie a muzeologie 
vedoucl doc. PhDr. Jaroslav Bakala. CSc. 
V rflmci dvouoborového bakalářského studia histo
rie-muzeologie jsou jako součást výuky muzeologie 
přednášeny šířeji pojaté dějiny hmotné kultury. Jed
ním z vyučovaných předmětů dějin hmotné kultury 
jsou vedle archeologie, etnografie, dějin lidového 
uměnl a dějin 1zv. hmotné kultury všedního dne a 
techniky, přednášeny, prozatím v omeunémčasovém 
rozsahu, také dějiny výtvarného umění.Ve školním 
roce 1992/1993 proběhla výuka takto: 
I. ročnlk . zimní semestr · 4 hodiny týdně "Úvod do 
studia dějin výtvarného uměnl" 
-letnl semestr · 2 hodiny týdně seminář K DU 
II. ročník • zimní a letnl semestr • 3 hodiny t)·dně 

"Základy dějin výtvarného umění". 

Pro školní rok 1993/1994 se počítá s rozšířením 
přednášek a seminářů z dějin v)warného umění od vě 
hodiny týdně. Souběžně se připravuje pro akreditaci 
návrh pětiletého magisterského studia kombinace 
historie-muzeologie, kde by v rámci dějin hmotné 
kultury vzrostl objem přednášek a seminářů z ději n 

výtvarného umění asi o dvě třetiny. 
Z pfedloženého je patrné odlišné pojetí a zaměření 
výuky dějin výtvarného umění na Slezské univenitě 
od pojeU univerzit v Praze, Brně a Olomouci. Dějiny 
výtvarného umění v Opavě se nestudují jako samo
stainý obor, ale důraz je kladen právě na sepětí s 
blízkými disciplínami (historie, archeologie, etno
grafie, teoretická muzeologie), jejichž vesměs 
soubornější znalost a povšechný přehl ed v nich us
nadňuji praxi muzejn!chpracovnikťl zejména v malých 
regionálních muzeích s omezenou kapacitou 
odborných sil. Dalibor Prix 
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Katedra fotografie FAMU 
Stará a dnes už i trochu nudná otázka, zda je fotografie 
uměním, vznášivá se nevyslovena a nezodpovídána 
přece jen v posluchárnách katedry fotografie FAMU 
asi proto, že právě tam je to otázka po smyslu tohoto 
studia. Miloň Novotný říkal, že fotografii se není 
možno naučit v lavicích a Josef Sudek říkal, že neví, 
jestli je fotografie umění, ale kdyby byla jenom 
femeslo, že by u ní asi tak dlouho nevydržel. A také 
fikal, že se o ní musí hodně pořád mluvit, protože 
fotografie je mladá a ještě neprošla tčmi dlouhými 
ů val1ami jako za staletí své existence mal ífsl ví, sochaf
st ví a architektura. A ještě říkal, že fotografie je 
báječná, protože stačí na ni koukat a nemusí se nic 
mluvit. 

nothek, Osterr. Bundesinstitut f. wissensch. Film, 
Osterr. Nationalbibliothek. Universitl!lsbibl. d. Univ. 
f. Bodenkultur Wien, UnivecsillUsbibl. Graz, Uni
versil.JUsbibl. Innsbruck, UnivecsillUsbibl. d. Univ. f. 
Bildungswissenschaften Klagenfurt, Universitatsbi
bl. Linz, Universillllsbibl. der Montanuniversill!t 
Leoben, Universitlllsbibl. Salzburg, Universitlltsbibl. 
d. Technischen UniversiUll Wien, Universitatsbibl. d. 
Vetcrinannedizin Wien, Univers itlltsbibl. der Wirt
schaftsuniv. Wien, Fakulll!tsbibliothek f. Mediz.in an 
d. U niv. Wien, Fachbibliothek f. Biologie an d. Univ. 
Wien a Zentralbibliothek f. Physik Wien. 

ské oddělení je v Maria-Theresia-Str.). Knihovna 
však nebude jako dosud v jedné úrovni, ale bude 
rozdělena na několik podlaží. 

Nynější stav knihovny odhaduji na cca 90 
000 svazků s ročním přírůstkem okolo 2 000 svazků. 
Uživatelé mají ke knihám volný přístup bez prost· 
ředniavf další osoby. Knihovna je přístupnáodpondělf 
do pálku od 9 · I 8 hod. a je celoročně otevřena (s 
výjimkou týdne, kdy probíhá revize knih). O prázd· 
ninách je v knihovně možno pracovat od 9 - 16 hod. 

S nynčjším ro7.dčlením studia na bakalářský a 
magisterský stupeň rozšífila se možnost pojetí studia 
fotografie na FAMU v prohloubení teoretické stránky 
pfedmčtu, zobecnění kritiky studentské práce z 
obecnějších výtvarných hledisek, avšak zároveň došlo, 
jako na všech vysokých školách, ale zde zvlá.štč, k 
nebezpečí, že by bakalářské studium mohlo být po· 
jato jako jakási vyšší průmyslovka fotografie. Pfilom 

V příštích letech se má knihovna spolu s 
Institutem přestěhovat do bývalé Všeobecné nemoc
nice (Wien 8, AlserstraBc). Tam by měla mít zhruba 
dvakrát tolik místa, než má nynl (např. mimoevrop-

(Údaje o dějinách knihovny jsem čerpala z článků 
paní dr. Gertraut Schikolové v: UB Wien AkJuell 61 
1974, s. 2 - 3.- Mitteilungen der Vereinigung der 
osterreichischen Bibliothekare 37, 1984, Nr. I, s. 50 
-58.) 

~azení knihovny: 
L Áltere Ásthetik 
~ Afghanislan 
l A.lhílDl.w. 
1, AllgemelneWerke 
4.1. Architektur: 

toto stlední školství je vjbomč realizováno jak v 
Praze tak v Brně a Institut výtvarné fotografie byl 
dokonce převeden na Slezskou universitu. Ka1edra 
fotografie FAMU tedy programově zachovává výuku 
technické oblasli oboru, ale již od prvních dvou 
semestrů pčstuje ve studentech vědomí souvislosti 
dějin i současnosti fotografie s výtvarným urnčním a 
literaturou. To je ostatně zapotřebí také proto, že u 
studentů fotografie je snad ještě větší nebezpečí než u 
studentll VŠUP přílišné a příliš rané specializace, 
nebo, lépe řečeno, soustředění na jediný výraz a 
jedinou inspiraci. To polom končí v obrázkování 
interesantních výtvarných ploch či situací, nebo do
konce v problémech, s nimiž zápasil kdysi piktoria-
lismus. 4.2. 

Snahou katedry fotografie FAMU je tedy přijímat 4.3. 
studenty, kteřl již mají určitý nejen technický, ale i 4.4. 
myšlenkový základ pro fotografii a vést je 4.5. 
rozšiřováním jejich vědomostí i citlivosti k rozvoji 4.6. 
jejich laler.:u. FAMU je jednou z mnoha evropských 
a amerických škol, akademií a universit, kde se vyučuje 
předmět fotografické tvorby. Ze stále se zvětšujícího 
počtu zahraničních uchazečů o studium na FAMU se 
7.dá, že v povědomí světaužexistujecosi jako "pražská 
škola". A ta se liší od ostatních patrně právě svým 
důrazem na širokésouvislosli ve studiu fotografie, jež 
se projevuji nejen souborem přednášek z oblasti fi
losofie, dějin a filosofie uměnf, literatury, ale také 
aplikací paralelních pojetí myšlenkového a výtvarného ~ 
výrazu tvůrcll různých uměleckých oborů. Jak řekl ~ 
pan Sudek té mladé fotografce, která se mu asi chtěla 6.1. 
co nejvíc přibllžil tím, že tvrdila, že nečte a nekouká 6.2. 
na obrazy a nic neposlouchá a cele se věnu je fotografii: 6.3. 
"To je ale má.lo, fešando!" kir 6.4. 

oethe-lnstitut v Praze- 21.10. 17:00 7.J. 

F. Seibt: Deutschland und die Tschechen (autorské čteni. 7.2. 
disku.se o knize, která vyjde v nakladatclstvl Piper. 
Prof. Seibt se narodil v roce 1927 v Litomělicich, kde t.aké 
navštěvoval do školu. Až do svého emeritovánl v roce 1992 
působil jako profesor mcdievistiky na Ruhrské univerzitě v 
Bochum u. Pracoval v „Collegium Carolinum" v Mnichově 7.3. 
a jako vydavatel časopisu ,,Bohemia". V současné době je 7·4• 
editorem svazku Ncunzehntcs Jahrhundcrt in Bohmcn. 
Autorskésclkánl se koná ve spolupráci s Centrem nčmeckých 
a rakousk 'ch dč"in •· fakultě sociálních věd UK. 

4.1.t. Slil: 
4.1.Ll. allgemcín 
4.1.1.2. MA(Miuclahcc) 
4.1.1.3. Nl.(Ncuzeit 
4.1.2. Typologie: 
4.1.2.1. allgcmcin 
4.1.2.2. profan 
4.1.2.3. sakra I 
4.1.3. Baufonnen 
4.1.4. Innenarchilektur 
4.1.5. Ephemere arch. 
4.1.6. Ikonologie 
4.1.7. 
Baubelrieb,Technologie 
4.1.8. Proporlionen 

M(Malmi) 
P (Plastik) 
Ornament 
Volker.Lander 
Epochen: 

4.6.1. allgemeln 
4.6.2. MA.vorrom. 
4.6.3. MA.rom 
4.6.4. NZ: 
4.6.4.1. allgcmcín 
4.6.4.2. RClllissance 
4.6.4.3. Manicrismus 
4.6.4.4. Barock 
4.6.4.5. Klas.19Jh. 

Altamerika 
Altchristlirh; 
allg. 
A. 
P. 
M. 
Altertum: 
allgemein 
Griechen: 

7.2.l. allg. 
7.2.2. A. 
7.2.3. P. 
7.2.4. M. 

Etrusker 
Rom.: 

7.4.1. 
7.4.2. 
7.4.3. 
7.4.4. 
7.4.5. 

allg. 
A. 
P. 
M. 
Kunslgew. 

7.5. 

t 
8.1. 
8.2. 
8.3. 
8.4. 
85. 
i 
9.1. 
9.2. 
9.3. 
9.4. 
9.5. 

19.. 
10.1. 
10.l 

Prov.Rom: 
7.5.1. Balkan 
7.5.2. CSR 
7.5.3. 
7.5.4. 
7.5.S. 
7.5.6. 
7.5.7. 
7.5.8. 

Dtld. 
Engl. 
Frkr. 
Kleinas/Gr. 
NL 
N.Afr. 

7.5.9. Óslerr. 
7 .5.1 O. R ussl. 
7.5.11. Schw. 
7.S.ll Span. 

Altorient: 
allgemein 
Syr./Kleinas. 
Mesopolamien 
Ágypten 
Hetliler 
Amerika: 
Allgemein 
A. 
P. 
M. 
Top. 
AntJcbr.Orieo!j 
allgemein 
Ágypten: 

10.2.1. allgemein 
IO.U A. 
10.2.3. P. 
10.2.4. M. 
10.2.5. 
10.2.6. 

Kunstgew. 
Top. 

10.3. Arab. 
10.4. Annen.: 

10.4.1. allg. 
10.4.2. A. 
10.4.3. M. 
10.4.4. Kunstg. 
10.4.S. Top. 

IO.S. Mesopotanien: 
IO.S.I. allg. 
10.5.l A. 
10.5.3. M. 

10.6. Palastina: 
10.6.1. allg. 
10.6.2. A. 
10.6.3. M. 
10.6.4. Top. 

10.7. Syr.Kleinasien: 
10.7.1. allg. 
10.7.l A. 
10.7.3. P. 

10.7.4. M. 
10.7.5. Top. 

1.1 Aukt.Kat, 
lb. Ausst.Kat. 
13. ti.!!!llin. 
li, Bibliograohie 
li,. Buchmalerej; 
lS.l. allg. Ant. allchr. vorrom. 
rom. goL ren. Slg. Kat. Ausst 
Kat. 
16. Bulgarien: 
16.1. allg.A.P.M.Kunstg.Top. 
.1L ~ 
17.1. allg.A.P. 
17.2. Gesch.M.M· 
lkonen.M-Buchm.M. monum. 
Kunstgew. Ikonogr. Lit. Num. 
Kat. Fúhm. Top. 
18.. Chi na; 
18.1. 
allg.A.P.M.Kunstg.Kat.Hilfswiss. 
Fiihrer 
u. 
19.1. allg. A. allg. got.ren. bar. 
mod. P. got. ren. bar. M. allg. 
rom. got. Ren. bar. mod. Top. 
Ausst Kat 
li. DenkmalpOrge 
u.Musea!wesen 
li:. Deulscbland.; 
21.1. Top.allg.A..P.Jt1 •• 
ll. England: 
22.1. 
Top.allg.A •• P •• ~f •. Kunstgew. 
n feS(schrjfte 
u:Aufsatze 
14.. Frankrtich; 
24.1. 
Top.allg.A..P •• M .• (f op) 
~ Geograph!e 
~ ~ 
26.1. 
allg.A.P M.Buchmal.Ku~.(f op) 
11 Gesamtasien: 
27.1. 
allg.A.P .M.Kunstg.Kat.(fop) 
~ Geschichte: 
28.1. allg. Amerika, Antike, 
Dtld. Engl. Frkr. Griech. Holl. 
Ital. Liechl Nord.Llind. Ósterr. 
Ruman. Slawen, Weltkrleg, 
Vonl.As. 

~ Gwhlk.i. 
29.1. allg. Handulchn. 



Holzschnitt Stic.h. Radlerung. Lithogr. 
Gebrauchsgr. Kat Handbuch 
30. Griechenland 
;!!. Handbiicher 
n,, Hinterindien: 
32.1. allg.A.P .M.Kat Top. 
ll:. lkonographie: 
33.1. 
M.. Ikonologie.; 
34.1. 
li. lndien: 
35.1. 
allg.A.P.M.Ku~ew.Hilfswiss.Bibl.(fop) 

1Q,_ lndonesien; 
36.1. allg.A.P.M.Kat 
37. Iran: 
37.1. allg.A.P/ 
Kunstgew.M.Kat Top. 
38. lfil!m!. 
38.1. 
allg.AM.K&g.KatG~hlkonogr.Bibliogr. 

39. 
39.1. 
40. 
40.1. 
~ 
42. 
11 
43.1. 
43.2. 
43.3. 
44. 
~ 
45.1. 
46. 
K.M. 

.Japan: 
allg.A.P.M.Kunstg.Kat 
Italien: 
Top.allg.A .. P„M„.Top. 
.l!!Jllil 
.Iiing.Asth. 
Kongre..-;akten: 
Ep.(Epochen) 
KG.(Kunstgeschichte) 
By7. 
Korea 
Kroat./Slow.: 
allg.A.P.M.Top. 
Kiinstlermonographien = 

47. Kulturgesch. 
1t Kunst.allg. 
49. Kunstgewerbe: 
49.J. allg. 
49.2. Buchelnb. 
49.3. Elfenbein 
49.4. Email 
49.5. Glas 
49.6. Glyptik 
49.7. Holz 
49.8. Keramik 
49.9. Kristan 
49.10. Leder 
49.11. Metali 
49.12. Mobel 
49.13. Mode 
49.14. Miinzen 

49.15. Porullan 72. Religion: 
49.16. Rahmen 72.l. allg. 
49.17. Siegel 72.2. Bibel 
49.18. Textil 72.3. ChrisUiche: 
49.19. Uhren u.Appar. 72.3.l. allg. 
50. Kunstlehre 72.3.2. 
fil,, Kunstpsvch. vorreformatorisch 
& Kunsttech. 72.3.3. nachref. 
a_ Lexika 72.4. dh•erse Religionen 
S.1,. Licht/farbe 72.5. Rel. u.Kunst 
~ Liechtens. 11 Rumiinien: 
~ Luxemburg 73.1. allg.A.P.M.Kunstg.Top. 
57. Meth. u. Gesch. d. KG 74. Ru.~sland: 

~ Mod.Kunst: 74.l. allg. A. P. M. allg. Ikon. 
58.1. allg.A.P.M.Photo monum.mod.Kunstg. Top. 
~ MusjkQ'heater 75. Samml.Kataloge 
~ Naturvolker. 76. Schweiz: 
61. 76.1. Top.allg.A.„P ... M ... Top. 
allg.Afrika.Asien.Australien.Siidsee 1L Serb/Mazedonlen: 
fil, Niederlande.: 77.1. 
62.l. allg.A„.P ... M ... Top. allg.A.P.Mmonum.IkonenKunstg.Top. 
63. Nordische Lander: 78. Soziologie 
63.l. allg.A.P.M. 79. Spanien: 
63.2. Danem.allg.A.P.M. 79.1. allg.A .... P ... M.„Top. 
63.3. Finnl.Bait.St 80. Sprache: 
63.4. Norweg.allg.A.P.M. 80.l. allg . 
63.5. 80.2. Altertum u.Or. 
Schwed.allg.A.„P.allg.M.allg.got.Top. 80.3. Dtld 
M.. Ósterreich: 80.4. Engl. 
64.1. Top. 80.5. Frkr. 
allg.A.„P ... M ... Ausst.Kat. Bgld. NÓ. 80.6. Hal. 
OÓ. Ktn. Stmk. Slzbg. Tir. Vorarlb. 8.1 
Wien·allg. Kirch.prof. Stiidtebau.u.Gadenkunst 
65. Ostasien: al:. Ungarn: 
65.1. allg.Kat. 82.1. 
66. Philosophie allg.A.P.M.Kunstg.Ikon.Top. 
21. Paliiographie 83. Volkskunde 
68. Polen : 81,, Vor./Friihgeschichte: 
68.1. allg.A. P.M.Kun~1g.Top. 84.1. allg. 
69. Portugal: 84.2. Afrika 
69.1. allg.A.P.M.Kunstg.Top. 84.3. Euras.allg. 
70. Ouellen: 84.4. Steinz. 
70.1. Akad. 84.5. Cerman. 
70.2. Ikonologie 84.6. Kelten 
70.3. Gulden 84.7. Mittelm. 
70.4. Kun~1historiograph. 84.8. Skyth./as.Nomad. 
70.5. Kiinstlerlexika 84.9. Thrak. 
70.6. Kunstth.allg.A.P.M. ~ Woderbiicher 
70.7. Reisebeschreibungen: 86. Zentr.Asien: 

70.7.1. allg. 86.1. allg.A.P J 
70.7.2. Lander Kunstg.M.Kat.(Top. 

70.8. Viten aL ~ 
71. Reisefíihrer 

OLGA MALÁ: ]TŘÍ SEIFERT 
Od 23. září do 14. říjnaje v Mánesu otevřena výstava dechu"právěprožívánovévzepětí.Jejíbezprostřed ní 

Jiřího Seiferta, kterou bylo možno předtím shlédnout působení na diváka umocňuje skvělá a neomšelá 
v Litoměřicích, Liberci aNovémMěstě.Jifí Seifert je instalace Václava Cíglera, která překračuje rámec 
příslušník generace šedesátých Jet, který se i přes obvyklých výstavních klišé. 
handicap omerení výstavní činnosti v minulých letech Seifertův umělecký nástup v šedesátých letech je 
zapsal do povědomí kulturní veřejnosti svou ryze spjat s pobytem v Liberci (1958 - 70). Účastnil se 
sochařskou tvorbou. Jeho dnešní výstava spolehlivě průkopnických sochařských výstav pod širým nebem 
signalizuje návrat a restauraci skutečných hodnot a (Socha 1964, Socha v plenéru v roce 1967 a Socha a 
kvalit v současném českém výtvarném umění. město v roce 1969), v r. 1961 založil spolu s 
Obzvláště potěšující je ovšem fakt, že není pouhým výtvarníkem Janem Schmidem, malířem Vladimírem 
splněnýmdluhemaoceněnímminulýchzásluh,Seifert Komárkem a dalšími libereckými umělci SKUPINU 
má sice své místo v „galerii klasiků" jisté, ale jeho dílo 7 a podnětná byla též spolupráce s architekty SIALu 
není zdaleka uzavřenou kapitolou. VMánesujemožno Josefem Patrným a Miroslavem Ma<>ákern. Některé 
se na vlastní oči přesvčdčit, fo Seifertova tvorba je Seifertovy skulptury z té doby čerpají své náměty z 
vitální, schopnaaktuálníhodialogua vesvérn„druhérn křes(anské ikonografie („Kříž", „Morový sloup", 

Topičův dům 
I& !@" ~ lliú' ~ I& I& I& ll(i' IQ" I& 

Upozorňujeme P.T. návštěvníky na krásný 
příklad příznivé otvírací doby (to jest denně, 
počítaje v to i pondčll, od jedenácté hodiny 
dopolední do sedmé večerní) půvabné 
výstavky „Topičův dům: nakladatelské 
příběhy 1883-1949'', již mohou zájemci 
zhlédnouti v měsíci říjnu v intimní, sic 
souterainní, leč bělostí se skvoucí výstavní 
síni české spořitelny (Rytířská 29, Praha 1). 
Zachycuje stopy košatého kulturního působení 
tradičního pražského nakladatelského domu, 
včetně slovutného Topičova salonu. Unikátní 
plakáty od předních českých afiš istů, mezi 
nimiž Viktor Oliva, Arnošt Hofbauer, Vojtěch 
Preissig, téměř neznámá návěští od mistra 
Jana Zrzavého, původní ilustrace, knižní 
obálky a vazby, architektonické návrhy 
Osvalda Polívky, ukázky uměleckého 
průmyslu a další pozoruhodné exponáty jsou 
umně sladěny v elegantní celek. Kouzelný 
kulturní zážitek nám připravil pan Aleš Zach 
s družinou spolupracovníků díky podpoře 
Klubu Obratník, vydání sličného katalogu 
umožnila česká spořitelna . 

Michael S weerts: Portrél mladého muže.1656,St.Pciersburg, Ennitát. 
i výstavy: Niedci landische Malerei von Rembrandt bis Venneer, 
Schim Kunslhallc. řrankfurt, 25.9.93-2.1.94 



Prodloužené léto na Pražském 
hradě - Benátské vily 
Od 24. září do 31. říj na 1993 se na Pražském hradě koná 

putovní výstava „Benátské vily", připravená pod záštitou 
italského velvyslanectví. Je umístěna v chodbě, která v době 
Marie Terezie sloužila jako propojení mezi starým palácem 
a ústa11em šlechtičen a která dosud nebyla odpovídajícím 
způsobem využita. Jde o fotografickou výstavu s velko· 
formátovými barevnými reprodukcemi vi l na l1zemí tcrra
fenny od 15.-19. stoletl, doplněnou několika dřevěnými 
modely. Na této akci je pozoruhodná důslednos~ jaká byla 
včnována její prezentaci. K dispozici je totiž nejen čtyřjazy. 
čný velký katalog „ Ville Yene.Le", ale navíc se správěPr:V.s
kého hradu podařilo vydat i velmi záslužnou publikaci od 
předního znalce této problematiky prof. Martina Kubelíka. 
V našich podmínkách, kdy je zatím zřejmě ještě příliš brzo 
na vydání reprezentačních publikací o fenoménu italských 
vil obecně a díle A. Palladia zvlášť, musíme být vděčni i za 
vkusně připravený paperback. Současně Správa Pražského 
hradu připravila i přednáškový cyklus, jehož seznam násle
duje: 
Martin Kubelík: „Počátky benátských vil"(úterý 12. října) 
Martin Kubelík" „Palladio a jeho kořeny v benátské tradici" 
(středa 13. října) 
Martin Kubelík: „Palladiova Rotonda"(úterý 19. října) 
Martin Kubelík: „Scamozzi a poslední dvě století éry 
benátských vil" (středa 20. října) 

Milan Pavlík: „Předlohová díla italské renesance 16. a 17. 
století a zárodky nových myšlenek v nich obsažených" 
(úterý 26. října) 
Ivan Muchka: „Palladianismus v čechách"(středa 27. října) 
1.denčk Lukeš: „Plečnik, Rolhma)•er; architekti Pra1.ského 
hradu" (čtvrtek 28. října) 

„Relikviář", „Kalvárie"). Současně 
vznikají práce, které se svým 
charakterem přimykají k širšímu 
abstraktnímu proudu českého 
sochařství šedescítých let (..Brána", 
„Metamorfóza", „Pomník 
pomníku"). Vyvrcholením 
libereckého období je 
monumentální „Zvonice", již 
Seifert vytesal na paměť Jana 
PalachanaX.symposiuevropských 
sochařů v rakouském St. 
Margarethen v roce I 969. 

·-
V roce I 970 se Seifert s rodinou 
přestěhoval do Revnic u Prahy. 
Tvorbu následujícího desetiletl 

charakteriwje určitý odkJon od -:·~ __ ·.f_."J:_:._·-.: · -:~~~ 
abstrakce. Dominantním ···' · -~~~ 

materiálemsestávcímdramor.Seifert . :- _.:~_[_':--_"_~.:~_:_;_:.·_·.- „ .• -~„ 
se inspiruje příro ními tvary, ::- ~:~~:. 
předměty běžné denní reality a L-- ----- --- -------------___, 
vytváří sochy s otisky částí lidskéhotčla. V tvorbě80. 
let sice ještě doznívá pojetí sochy jako objektu, 
konkrétní vě}:nost a iluzionismus, ale současně je 
patrncí nová orientace. Vzniká komorní tvarově 
redukovancí skulptura jako „černý", ,,Bílý" nebo 
„Asymetrický kámen", kterým navzdory malým 
rozmčrům nelze upřít monumentální kvalitu. Nosným 
pro toto i následující období sestává problém pohybu 
a variace na téma dvojjedinosti a dvojmožnosti. 
Seifert dosahuje maximálního stupně artikulace 
hmoty v dialogu s materiálem, zkoumá jeho mezní 
polohy a možnosli iluzivních záměn. Jeho skulptury, 
které jsou vždy perfektně řemeslně zvládnuty 
podněcují stejnou měrou zrakové i hmatové vnímání. 
Seifertova volná tvorba se od poloviny šedesátých let 
prolíná s originální medailérskou prací. Medaile a 
plakety vytvářené ojedinělou technikou řezby do 
břidlice jsou spíše malými sochami než medailemi a 
při nesly Seifertovi, jež se stal i na tomto poli 
uznávanou osobností , četná ocenění na mezinárodním 

Přednášky se konají v místě výstavy · Tereziánském kříd le 

Starého královského paláce na Pražském hradě v 16:30 h. fóru. ---mi 

Pozoruhodné jsou Seifertovy skulptury vzniklé v 
rámci sochařských sympozií. Na úspěch v St. 
Margarethen mu komunislický režim neumožnil po 
dlouhé roky navázat. Až r. l 986se zúčastnil sympozia 
v Přední Kopanině u Prahy („Cumel") a o rok později 
v bulharské Trjavně (.,Moje tajemství"). Por. 1989 se 
otevřely další možnosti, které příznivě ovlivnily 
Seifertovu tvůrčí prcíci. Na obnoveném sochařském 
sympoziu v Hořicích realizoval skulpturu „Pohyb". 
Byl pozván na mezinárodní sochařské sympozium 
„Steine fUr Evropa" do Syke nedaleko Brém, kde 
vytesal ve volné přírodě „Dobrý den, Syke" ( 1991 ). V 
září 1992 se rovněž zúčastnil X. sochařského sympozia 
v Itálii ve Fananu (Modena) a získal zde první cenu. 
Téhož roku uspořádalo vedení muzea v Bochumu 
prestižní retrospektivní výstavu Seifertova díla. 
Neoddělitelnou součástí sochařské tvorby je 
restaurátorská činnost, jíž se celý život věnuje s 
velkým zaujetím, připomeňme kupř. kopie gotických 
reliéft'.l pro tympanon Týnského chrámu v Praze nebo 
restaurování antických odlitkú v Hostinném. 
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j:~IOO LET BENÁTSKÝCH VIL 

:N".A.I>.A.CE C>F 
Washingtonova 17, 11O00 Praha I 
Nadace Občanského fóra vznikla jako jedna z 
prvních nepolitických a neziskových organizací 
již v kvčtnu roku 1990. Nepodporuje činnost 
politických stran ani hnutí a působí nezávisle na 
nich. 
Správcem nadace Občanského fóra je Rada nadace 
OF, která musí mil nejméněpčtčlenů. Tato správní 
rada je složena z odborníků a předních osobností 
společenského, kulturního, uměleckého a ekono-

·,; mického života. členství v Radě je čestné. Rada je 
nejvyšším orgánem Nadace a její rozhodnutí jsou 
závazná. Výkonným orgánem nadaceOFjeředitel 

a sekretariát. Reditelkou je v současné době paní 
Dáša Havlová, CSc. 
Cíle Nadace jsou tematicky zaměřeny do těchto 
hlavních okruhů: 
I. záchrana kullurního dědictví 
II. podpora univerzitního a vědeckého vzdělávání 

ID. humani tární pomoc 
Z toho vyjímáme: 

velikým prázdnem v oblasti kunsthistorie, umění, v 
zaměření na získávání kontaktl'.I s celosvětovým 
uměním, v možnosti a příležitosti seznámit se teore
ticky i prakticky s hjstorií a současným stavem 
světového umění. 

Uchovávání duChovních hodnot nespočívá pouze v 
jejich restauraci a konzervaci, ale i v jejich uvedení do 
širokého povědomí. Zahrnuje rovněž vytvoření na
dačních a ji ných institucí, které o ně pečují, kultivují 
duchovní hodnoty a kvality. 
Aktivita Nadace v humanitní sféře je v podstatné míře 
soustředěna na přípravu projektů, které budou fin
ancovány z výtěžku loterie Hra dobré vl'.lle. 

Péče o kulturní hodnoty a podporování tvůrčí 
svobody a působení na vytváření vědomí spo
luodpovědnosti občanů na řešení palčivých otá7.ck 

'-=:;;lr;,oo=\i=.„.1l=rm=„ .. :;;J::i:'~=.OCJN=;„=J=.w=.,.:;SM;;.:·=.„=~t=:"SJ=:~=-:==.:iN=;rA=J::=,i$.=ir=1=mi=rn;·*[=i';;U;:r-i•J ~d~~1~~~1~č;:~'. j~~~~~~~1~~~~ ~cz~~;~~~~: 

činnost Nadace spočívala především v navrhování a 
výběru projektů a v získávání finančních prostředkll 
pro jejich realizaci, v organizační, publikační a odborné 
práci v rámci svých cílů, ale i v pomoci vytváření 
nadačního sektoru obecně. Přitom jsme spolupraco
vali s více institucemi, především s Evropským cen
trem nadací (European Centrum of Foundation). 
Charity Aid Foundation, Sasakawa Peace Foundati
on, ale také s nadací ME.NT či lnfonnačním centrem 
nadací v Praze nebo Institutem pro demokracii a 
jednotnou Evropu. 
Projekty finančnč ocenitelné mají kromě materiální 
stránky hlubší humanitární, spol ečenský a kulturní 



význam. K lakovým projektum řadíme realizaci pu
tovní výstavy "Ohrožené památky - ohrožené 
vědonú", která vedle finančního zisku měla význam 
mementa. 
V oblasti vzdělává.ní, vědy a kultury ve spolupráci s 
International Book Bank a CCF ve Washingtonu 
získala Nadace 20 000 odborných knih z ruzných 
vědních oborů a učebnic prostřednf a vysoké školy v 
celkové hodnotě cca 300 000 USD. Knihy byly 
rozeslá.ny396 organizacím, školám, knihovnám a 
muzeím po celé republice. 
Podpora vědy a kultury se uskutečňovala buď přímo 
finančně (knihovna Libri prohibili, edičnf počin 
SciPhi, časopis Vesmír, kniha o čínském divadle) 
nebo získáním sponzorů pro jiné aktivity 
·příspěvky na výzkumné a projektové práce sloužíc! 
dokumentaci ohrožených památek a odborné přípravě 
jejich oprav, přispívá.ním na technické vybavení 
nezbytné pro ochranu a bezpečnost památkových 
předmětu a jejich restaurování; 
· plispivá.ním na odbornou pomocrozvojelůstorických 
mčst a obcí včel ně podpory na regeneraci modelovým 
urbanistickým celkťlm a jednollivým akcím; 
· přispívá.ním na odborné konference, vzdělává.ní a 
popularizaci této oblasti; 
Pomoc a pozornost věnovaná obnově kulturních 
památek a 1.áchraně kuhurního dědictví měla nejvíce 
forem a podob. Vedle konkrétních dotací na jcdnOl-

li véprojekty, majících charakter "opravy" existujícího 
stavu, se činnost Nadace souslleďuje na projekty 
koncepční, výchovné a rozvojové. K takovým palli 
např. uspořádání serrůnářc "Ekonorrůcké a finanční 
aspekty ochrany a obnovy památek" v dubnu 1992, 
který byl určen především pro starosty historických 
měst a obcí; podpora semináře "Regenerace 
historických mčst a památková péče" i účast na 
mezinárodním workshopu "World Monuments Fund" 
konaném v Praze, Olomouci a Banské Štiavnici. 
V současné době probíhá příprava a realizace 
rozvojových studií menších měst a obcí s vělŠÍmi 
historickými a architektonickými hodnotami, na 
kterých se finančně podílí NadaceOF (f elč, Loučeň). 
Nadace OF také plispěla pražskému Slálnímu archivu 
darem zvlhčovače vzduchu. 
Naplňování cílů nadace voblasli záchrany kulturního 
dědictvÍ: 

Chcemesesnažit především o poskytová.ní prostředkťl 
na opravy, rekonstrukce a konzervace vybraných 
nemovitých i movitých památek (staveb světských i 
církevních včetně jejich výzdoby, restaurování 
historických archivnfch materiálů sbírkových fondů 
muzeí a galerií, zvláště těch, které jsou velkým bře
menem pro nové vlastníky (např. zámky ve vlaslniclvi 
obcí) a o zvělšová.ní zájmu občanu o své okolí 
zvyšová.ním znalostí historie a souvislosti rozvoje 
místa, kde žijí. 

Ivan Muchka: Textové editory dnes a zítra 2 

I 
Redakce uveřejňuje závěrečnou část přlspěvku o textových počltačových programech s přesvldčením, f.e 
jen zddnUvljde o ~zce specia/izova'!°.~ problematiku, ale naopak o téma všeobecného charakJeru, pokud 
oborovou metodiku chápeme v 1e11ch soulasných trendech (srov. například seminář, vlnovaný 
compweriwci na katedře dljů1 uměnf londýnské U11iven.ity, o kJerém buderM v budoucnu také referovat). 

Záměrně jsem pojednal „myš" pfcd klávesnicí, pro- (conlrol), tedy klávesy tzv. fídící a modifikující. Lze 
lože o ní budem~ mus~t po~ovoi'il po~ěkud obšírněji. jimi a jejich kombinací vytvofit jiné znakové sady 
Když před lety vyrobc1 poč11ačů začali doplňoval vice (podobně jako některé mezi válečné psací stroje 
méně st~dartní klávesnici psac~o stroje dalšími které zdóvodu t1spory místa měly jen 3 řady kláves: 
kl~vesanu, l~ nechtěně rozbě~1 závod do slepé ale zato dvojnásobnou funkci přeřaďovače). 
uličky. Zprvnich kláves, označenych Fl- F4 se časem Výčet počítačových speciál nich kláves nenlbohužel 
stalo až 15 funkčních kláves navíc. Výsledek je opět zdaleka u konce- ještě před nedávnou dobou někteří 
sr~vnalelný s paralelou o vojenském pilotovi · pro prodejci používali na dokresleni kvalit svých 
~fibl iženl k jeho „cockpilu" byla případně klávesnice produktů právě počtu kláves (s počtem l 02 má tzv. 
Ješi~ dopl~ována různ~mi ~ovičkam!, a~~ dojem extended keyboard vfce než dvojnásobný počet 
slrOJOVOSll ~ ex~osu b~l Ještě au1enučtěJš1. Co na kláves oproti psacfmu stroji). Na rozdíl od varhan a 
lom; že v~tš1na uživatelů 1 po delší~ období většinou klavíru je však již nynf zcela jasné, že funkčnost a 
nev1, ~Je scrolllock, capslock č1 nu~lock (zámek výkonnost počítače není v žádném poměru k velikosti 
r~l~ván1 obrazovky, záme~ velký~h p1smen, zámek jeho klávesnice. V tomto přehledu je ale možné 
č1slic, která pak mohou byt využila k dalšfm funk- uvéstipříkladopačný.Prostejnou,respektivebohatší 
cí~).1:e jen d~fat, že výrobci ~~ětel~ých di~ si nabídku 1abelá1orových funkcf vystačí počítač s 
najdou JIDá ~byl!šlě ·na klávesn1~1 t0l1ž tyl~ diody jedinou tabelátorovou klávesou, i když sečítáme 
za?Olřebí nejsou. Právě lak funkčnt klávesy JIŽ dou- nejrůznější sloupce čísel. Dalším případem, kdy 
ÍCJ'.11e dohrály svou hlavn! roli, totiž připomínal .nám obdobná klávesa u počítače mu?.e znamenat jinou, 
boJ s naši~. zapomíná.n1m, k čemu vlastně JSOU. výhodnější nabídku, je zámek velkých písmen. Při 
C~lnou vyJimku tvoří klávesa FlO pro uživatele jeho zařazeni lze pak jednfm t1derem vyvolat 
eduoru T602, kterou se spouští nabídka (menu). Po- f.šCR2Ý Al~úú. tedy včetně velkého kroužkované 
kud máte světlé klávesy, bude F 10 za několik dní ó, které řada psacích slrojů neumI vůbec. 
intenzívního používá.ní mnhem špinavější než ostat-
nl, lakže se ani nemusíte namáhat s jejfm případným Znaky 
písemným označením. Naproti lomu sněhobílé klávesy 
F7 a F8 na svého uživatele prouadí, že mu ještě Přes věci jednoduché a neproblémové" (mezi ně 
nevešla do krve práce s tzv. bloky (F7 ·začátek, F8 - pallí i nutnost rozlišovat mezi velkým O a číslicí Oa 
konec bloku). S několika klávesami navícalerozhodně malým I a číslicí l, nechceme-li, aby počítač došel 
počítat musíme. Jednak ony člyři pro pohyb cursoru, k absurdním malemalickým i sémantickým 
~álebacks~a~,tcdykl.ávesa~.omazánl(lajeovšem výsledkťlm) se ale dostáváme k věci složitější a 
1 na elektrických psac1~h SlrOJICh) a return (která se obtížnější. totiž k zobrazová.nl a tisku znaků různých 
pončkud pod?ba ~unkc1 páky nebo klávesy na zafád-_ národních abeced. Základ nf konstatování je opti
kování). Psac1 strOJ ovšem nezná klávesu ESC (cscape) rrůstické • na počHači lze znázornit (a na tiskárně 
~roložeod psac~ostrojelzeuniknout cel.kcmsnadno vytisknout, faxem odeslat, popř. uložit pro dalši 
1 bez povelů an1 klávesy ALT (alleralJon) a CRL polygrafickézpracování)mnohonásobněrozsáhlejší 
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24. července 1993 dobojoval nerovný,aledoposlední chvíle 
statečný zápas s těžkou nemocí profesor dějin uměni Ma
sarykovy univerzity v Brně PhDr. Ivo Kisek, DrSc. Jeho 
odchodem ztrácí český dějepis umění další ze svých 
výrazných osobnoslí, jejíž odborný zájem po řadu let pou
tala problematika barokního umění na Moravě a ve slfední 
Evropč. Evropský věhlas si I. Kisek získal především jako 
erudovaný znalec díla nejvýraznější umělecké osobnosti 
pozdního baroka, působící ve slfedoevropském prostoru, 
Franze Antona MaulberlSche a malířú jeho okruhu a doby (J. 
Stem, F. M. Schmidl. zv. Kremserschmidl, F. I. Leicher, F. 
A. Sebaslini ad.). Dlouholelý dialog s krajněsubjek1ivistick· 
ou tvorbou tohoto koloristy par exellence přivedl I. Krska 
k i.aujalému a intenzivnímu studiu fenoménu koloritu v 
evropském malířství 16. až 19. století, které i.avršily jeho 
monografie věnované velm islrům barvy a světla Tizianovi, 
P. P. Rubensovi a C. Monctovi. 

Věren tradici bměnskéškolydějin umčnf apříkla. 
du svých učilela A. Kulala. Ant Friedlaa V. Richtera neslala 
sedominujícíspecializacenastaré,přcdevším barokní umění 
I. Krskovi pl'ekillou jeho odborného zájmu také o díla a 
lvůrcepo roce 1800. Vřelý vztah k modernímu a současnému 
umění senavic lh'bil pl'átelským stykem s řadou brněnských 
výtvamil:Q ·s malíři E. Milénem, J. Králem, S. Lacinou, se 
sochařem Josefem Kubíčkem a zejména dQvěmým 
přátelstvím s jeho synem, malířem Jánušem Kubíčkem. 

Vedle vlas!ního badatelského přínosu se I. Krsek 
po celou dobu svého umčleckohislorického působení zásad
ním způsobem podílel na výchově nových generacíhistorikQ 
uměnf především na brněnské, ale i na olomoucké a poulěji 
· externě - i na prauké univerzitě. Také jeho zásluhou si 
brněnská katedra dějin umění vydobyla a udržela renomé 
předního učiliště oboru, které i v nelehkých dobách let 
padesátých a poslézesedmdesálých a osmdesátých pomáha· 
lo nejen udrWvat ohrožovanou kontinuitu českého dějepisu 
umění, ale současně bylo prostředím, jenž přálo Mučí 
svobodě a názorové otevřenosti. K lomu stavu vydatnou 
měrou přispívala nejen odborná erudice I. Krska, jeho pfík· 
ladné zaujetf oborem, ale laké jeho lidské kvality. Snad 
žádný zjehoW:ů nemůže zapomenout na přátelský a v ladě 
plípadQ otcovský vzlah ke studentům - mladším, 1,ačína
jícfm kolegům, který se zdaleka noomezoval jen na dobu 
studia, ale přetrvával i po absolutoriu trvalým a opravdovým 
zájmem o jejich další odborné a profesionální pilsobcni. 
Lubomír Slavíček 



řadu znakú, než na jakýchkoliv psacích strojích (např. 
tři typy závorek, tři typy úvozovek, speciální znaky, 
používané pro výrazy matematiky a logiky -
=.~.s.'2:,#,&, @,%,Il.'J,%o •""'• ±. n, µ, 2. a mnoha 
dalších vědních oborů, včetně společenskovědních, 
jako je jazykověda - znaky pro výslovnost a slovní
kové zkratky - tildy, ekonomie- znaky peněžnlch 
měn- S, f.,o,l{, práva-paragrafy, astronomie- značky 
planet. okultní vědy - značky karet •, • , •, • atp). 
Zvláštní kategorii tvoří různé obrázkové abecedy 
(např. sada ,,Mobile"), i když se s obrázky různých 
zvířat a robott'l setkáváme přimo v řadách písmen. 
Speciální znaky - kříže, hvězdy, růžice, šipky a d. 
obsahuje např. sada • .ITC Zapf Dingbats" firmy In
ternational Typeface Corporation - **<:l***lb 
**ťr. které lze používat k zvýraznění některých 
částí textu a pod. Současné osobní počítače mohou v 
jednom okamžiku pracovat s jednou „kódovou ta
bulkou", obsahující 256 znakíi. Přechodem do jiné 
„kódové" tabulky je k dispozici dalšlch 256 znakíi a 
takto lze teoreticky pokračovat např. u kódových 
tabulek firmy Apple (tzv. skriptt'l) až do třiceti. Nejde 
přitom ovšem o nahrazeni všech znaků v tabulce
prvních 128 se základními znaky anglické abecedy a 
číslovkami se opaku je a liší se pouze znaky, kódované 
pod čísly 129 -255. V odborné hantýrce je kódováni 
míst 1-128 nazýváno ASCII (=American Standard 
Codefor Inf ormation Interchange), zaUmco kódování 
míst 129-255 se znaky dalších západoevropských 
jazyků je nazýváno Al'ISI (American National Stan
dards Institute). Kódová tabulka, s kterou jsou do
dávány počítače v USA a západni Evropě (bývá 
někdy nazývána „Roman") obsahuje znaky hlavních 
světových jazyků. Tato tabulka obsahuje i dlouhé „á
é- í-ú", ale nikoli „ý" a také žádné háčky. Musíme-li 
tedy odeslat nějaký text uživateli, který prokazatelně 
nevlastni více kódových tabulek, rnúžeme z česk)•ch 
znakíi použil jen výše uvedené, ostatní se nezobrazí, 
popř. se zobrazí znaky zcel a jiné, např. šjakopromile 
• „ %o" Pro střední Evropu se používají tabulky, 
nazývané Latin, CE (Central Europe), EE(Eastern 
Europc)apod. které obsahují znaky češtiny a některých 
dalších zemí (tak např. Apple script č. 29 - CE 
obsahuje vedle češtiny ještě slovenštinu, polštinu (I rl 
š t č dt t dt l\ c ). maďarštinu, baltské jazyky 
(Litva.Lotyšsko), albánštinu a také němčinu, která je 
jinak samozřejmě obsažena v ,,základní" kódové ta
bulce. Pro operační systémy DOS se používají tli 
různé kódové tabulky češtiny - „KOI 8", „Latin 2" a 
„KEYBCS" (tzv. tabulka Kamenických). Bohužel 
když tabulku „Latin 2" pro operačni systém ,,i\i!S 
DOS" pfeváděli češlí technici do prostředí českého 
editoru Text 602,lakzměniliz.e 128poziccelkem63. 
Přesto hrdě tabulku nazvali také „Latin 2". Tento 
počin bývalých svazarmovct'l z org. 602, od které 
odvozují svůj název.si nezadá s přesnosti vyhlašování 
času proslulého radia Jerevan. V praxi to znamená, že 
pokud bychom použili znaky některých jiných abeced 
než češtiny (ta naštěstí odpovídá), pak příjemce la
kového dokumentu v jiném státě než CR by nás 
pokádal za lunatiky, popř. za pohrobky válečných 
šifrovacích techniků. Obdobnou anomálii předvedli 
technici od firmy Microsoft (proslulí „Gatesovi hoši"), 
když pro „Windows" (ledy nový operačni systém, 
který nahradil DOS) zavedli jinou kódovou tabulku 
pro střední a východní Evropu, než jaká byla dosud 
používána. Když zkuslme české (nebo polské a pod.) 
texty, napsané programem Text 602 vyměňovat s 
uživatelem textového programu, který pracuje v 
roslfedí Windows. budeme muset kvúli s rávnému 
~~~:B.l'l1il'.J~rJN„UHSW93.':STRANi:\Vl@W'ff,m~ 

převodu češtiny použít tzv. konverzni filtr- „převa

děč". Z uvedeného je patrné, že situace s implan
tacemi či implementacemi národních abeced není 
vůbec růžová. přičemž nám těžko bude útěchou. že 
existují i jiné evropské a mimoevropské stály, které 
na tom jsou ještě hůře než my. ~ešení se rýsuje v 
podobě mnohem větši tabulky. „unicode", která by 
obsahovala všechny nebo většinu národních 
specifických znaků a zápis by byl možný i jinak než 
pouze vodorovně a zleva doprava. jako je tomu dnes. 
Neméně sporná zůstává i otázka. jak s těmito znaky 
pracovat na klávesnici. Jestliže vyjdeme z předpo

kladu, že na tlačítku nemohou být najednou zná
zorněny více než 3 symboly, pak je jasné, že znaky 
je nejvhodnější „napovědět" obrazovkou. V dnešní 
dobč se uplatňují dva způsoby nápovědy: jednak 
zobrazením klávesnice a jejího obsazení, měnícího 

fixní a slovník u'íjvatclský, kam pfidáváme slova, 
vlastní jména a odborné termíny podle našeho uvážení 
a můžeme je případně pozměňovat nebo vymazal. V 
případě, že chceme kontrolovat jiný jazyk, musíme 
předem počítači sdčlit,jaký slovník chceme používat. 
Pochopitelně jej nejdříve musíme někde iískat, prolože 
vestandartním vybavení programú je jen jeden. Pokud 
pracujeme s mullilinguálnímdokumentem, tak máme 
smt'llu. Bylo by praktické spojit několik slovníků 
dohromady, aby byla kontrolarychlejší a pohodlnější, 
ale tento problém zdá se vývojáře programt'l zal.Ím 
příliš nepálí. Dalši zdržení přinášl okolnost, že pfi 
kontrole např. angličtiny nelze přidávat do 
uživatelského slovníku slova s diakritickými 
znaménky - počítač hlásí, že slovo obsahuje 
nepřípustné znaky. M s konlrolou pravopisu (ale i 
překlepú a pod.) začnou i jiní uživetelé, než jen 
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postoup1h v otázce : : : : : : V : v : : : ~ : : : : : 
jednoho z typt'l poči- Kddovt ubulh "CE" pro Apple Macintosh (písmo CJůcogo) u~ni ~sl•m O vlevo r.ahol• a konči ~slcm 

Č éh f 
2SS \'j>ravo dol<. Tuto u bulltu obsahuje editor MS Word S.O v menu "iruerť a v pokynu "symbol•. la ov o so t ware, 

totiž textových editort'l- expozé o myši, klávesnici a korektoři v moderních tiskárnách, pak se snad 
kódových tabulkách se totiž týká obecněji většiny dočkáme i vícejazyčných slovníků v rámci rúzných 
počítačových programů - pokud se v nich objevuje „inovací". V nejnovějších verzi editorů (MS Word 
text. Přesto myslím nikdo nepochybuje o tom, že 5.0 for Macintosh) k tomu přistupuje i kontrola 
vlastní smysl počítačových editorů je v tom, že některých pravidel gramatiky a literárního slohu. Z 
umožňují napsaltextazrevidovatjej- ortograficky i pomůcek pro zápis textu lze uvést i nápovědné 
sémanticky. Proto je obzvlášť důležité, abychom slovníky synonym a antonym, popřípadě vlastní 
měli maximální volnost a výběr co do použitých definovanéhesláfepojmůčiobratů(bonmott'l,idiomú) 
znaků (vedle písmen, kam je třeba zařadit i znaky i větších úseků textu (glossary, „Vielschreiber"), 
řecké abecedy, obsažené ve scriptu ,,symbol", který které lze vyvolat zkráceným použitím kombinace 
obsahuje i nápisovou tabulku z Kristova klíže: kláves . Pokudbyná.hodoutentopříspěvekčellnčkdo, 

5 l\ 915. Paradoxně se však tyto záležitosti poněkud kdo se ~)'vojem sofleware zabývá, tak bez nároku na 
přehlížejí a práce s počítačem vede v mnoha přlpa- odměnu za nápad nabízimV)'tvořenl glosáře z lexikonu 
dech spíše k redukci používaných znaků oproti latinských v~roků, přísloví a rčení: „Moudrost věků", 
psacímu stroji, i když by tomu mčlo a mohlo b)·t Svoboda 1988. Uživatel takového „modulu" by se 
právě naopak. ovšem jistě velmi brzy prozradil častou frekvencí 

vložek typu NEMO SOLUS SATIS SAPIT (Sám 
EditoYání není nikdo dost moudr)•) či DIFFICILE EST TRISTI 

FINGERE MENTE IOCUM (těžké je vymýšlel žert, 
Jakmile je text napsán, následuje editace, včetně v duši když sídlí li žal) ve svých dokumentech. Ani 
možné kontroly pravopisu (spclJing), omezené jen 900ti stránkový „The Oxford Dictionary of 
počtem jazykových slovníkt'l, které máme pro Quotalions" by nebyl k zahozeni, pokud by takový 
příslušný program k dispozici. Tylo slovníky developcr chtěl uspět na vyspělých západních tních: 
vystupují ve dvojici - tzv. hlamf slovník, který je „Brevity is lhesoul ofwit" (Shakcsp., Hamlet, ii.90} 



Fom1~tování - "ekologická činnost" 

Poslední činností, kterou dncšnl textovéeditory bčžně 
nabízejí, je tzv. formátování, které sahá od zcela 
nezbytných pokynů, jako je stanovení hustoty 
řádkováni, šífe okrajll papíru a ostránkování 
dokumentu, až po funkce zbytné.jako je zarovná\'ání 
okrajll a volby rllzných řezů písem, ,·clikostí písma 
a stylů. !\ení zdesamozlejmě možné přejít do oblasti 
typografie, nicméně konstatujme, že schopnost 
uživatele počítače formátovat texty souvisí sice jednak 
s určitou sensibilitou, vkusem a obecným výtvarným 
nadánim, ale má i některé aspekty ryze technické • 
jednlm z nich je např.skutečnost. že písmo je na 
obrazovce poněkud zmenšeno oproti originálu (cca o 
1/5) a že rozlišovací schopnost obrazovky (cca 100 
dpi = dots per inch) je podstatně horší než rozlišovací 
schopnost tisku (prllměmě 300 dpi u standartnich 
inkoustových a laserových tiskáren). Z toho vyplývá. 
že je utivatel počítače intuitivně veden k tomu, aby 
tiskl velikostí alespoň 12 tiskařských bodů . tedy 
cicuem, tak jak je zvyklý sledovat písmo na 
obrazovce. Přitom zcela postačující velikost písma 
pro tisk je 8-10 bodli. což znamená značnou úsporu 
papíru (písmo velikostí 8 bodli. tedy petit zobrazí 
llícctiřádkový text zhruba na 18 řádcích, písmo 9 · 
borgis na 22 řádcích a písmo I O • garmond na 25 
řádcích; k tomu ovšem přistupuje i proporcionální 
zmenšování řádkováni, takže \")'sledný text zabere 
jen cca 1/4. 112 strany, tzn 25-50% oproti velikosti, 
kterou se bohužel dosud tiskne naprostá většina 
počilačových dokumentll ! 

Typografie 

Pokusme se nynl ještě plece jenom o jakousi A-B-E
C-E-D-U počítačového typograf a. zabíhající poněkud 
do otázek estetiky a psychologie vnímání. Lze se 
patrně shodnout na tom. že ůloha písma jako 
„zviditelnění" slov, která jsou zase vyjádřením našich 
myšlenek. má zcela mi mofádný význam. Tak jako se 
však v životě setkáváme s nedbale a nevkusně 
oblečenými lidmi, tak je možné i „odíláknout" 
zviditelnění našich myšlenek bezmyšlenkovitou a 
neusrofádanou formou našich textových dokumentu. 
Podobně jako svým slovům chceme dodat „váhu", 
tak přidáváme na typografické „váze" písmenům 
pokynem tučné (bold) písmo zatímco neobvyklost, 
zvláštnost. nápadnost, osobitost a o jed ínělost 
vyjadřujeme nakloněn lm. ku nivou (italicou), která 
současně naznačuje índi viduální rukopis ruky. „psaci 
pismo". To co chceme vidčt hodně zřetelně, co má 
být rozpoznáno ihned. to zvětšíme nnálkami 
(uppcrcase)-tatočítclnostje O\"Šem v přímém poměru 
k délce textu - dlouhý text \·crzálkami na čitelnosti 
ztrácí. Totéž platí o podtrhá,·áni (underline), buď 
jednou čarou.1X>pf. i dvěma- plnýnů,přerušovanými, 

čerchovanými a pod., které ovšem lze charakterizovat 
z ,.psychologického" hlediska jako „dodatečný" lásah 
do textu, který porušuje původni optické hodnoty 
tisku. V počítačové nabídce nechybčji dnes ani dam 
formy • písmo duté („outline"), ke kterému v 
některých programech ještě přistupuje funkce písma 
ncgathnfho (inverzního- svčtlého na tmavé podložce) 
a stínované, které koketuje s vččným úsilim člověka 
předvádět prostor pomocí dvou dimenzí tedy „trompc 
I' ocuil". Za zcela zvláštní volbu. „opci" lze pokládat 
písmo přeškrtnuté (strikethru)-jeho použití je dobře 
představitelné v pf lpadě v)•mčny dokumentů mezi 
různými úpravci • 17.c tak např. naznačit, že bychom 

příslušnou pasáž doporučoval i škrtnouL Pokud s námi 
autor ncsouhl~í. má možnost pomocí jediného pokynu 
počítači tato pfcškrtnulI opčt zrušit. Spíše okrajová je 
funkce posunutí textu z účafi směrem nahoru či dol~ 
(supcrscript, subscript), jehož !X>UtÍlÍ je nejčastčji 

motivované psaním čisel poznámek, popř.exponentll. 
Další obecně známou lásadou je rozdílnost při použití 
patkového a bezpatkového písma - bezpatkové je 
lépe čitelné, ale unavuje oko rychleji než písmo, jehož 
patky vytvářejí určité optické přechody mezi písmeny. 
Poslední standartní nabídkou dnešních procesorů je 
možnost volby mez.i plsmem s neměnným rozpalem 
(písmo psacího stroje „couricr, pica a pod.") a písma 
„proporcionálně" upravujícího ndálenost mezi 
písmeny (ker ni ng). Podle počtu „párú" písmen, které 
mají vlastní definovaný „kerning", se rozlišuje 
typografická úroveň příslušného počítačového 
programu. Určitým úskalím levnčjších textových 
editoru je fakt, že zvoleni tučného písma způsob! 
neúměrně velké rozteče mezí jednotlivými plsmeny, 
zalímco v typografických programech je rozteč 
(spacing, Laufweite) dokonale volitelná. Jde vesměs 
o nejběžnější zásady typografie. ke kterým pallí ještě 
také např. požadavek vyhnout se předložkám a 
spojkám na konci řádek, častému dělení slov. příliš 
vel kým mezerám mezi slovy, způsobujícími 
„děravost" nebo ,Jeky" v tiskového bloku, v 
zakončování odstavcll na předposledním řádku strany 
popř. na prvním řádku strany nové· (tzv. parchanti, 
označovaní v západních počítačových programech 
slušněji jako vdo''Y a sirotci). Možnostmi kontroly 
těchto zásad se již ovšem počítačové editory 
jednoznačně posunuji výše, do oblastí vyhražené 
speciálním programům typografickým, známým jako 
„DTP" (tedy Desktop Publishing), popř. ,.preprcss" 
(Ventura Publisher, QuarkXPress. PageMaker), 
jejichž hlavním smyslem je zalomit určitý.již napsaný 
text spolu s obrazovými dokumenty do stránkových 
zrcadel. Přesah do sféry grafika, který může určovat i 
proporce pis ma. jeho váhu. rozpal a zalamovat stránky. 
je pro mnohé značným pokušením a pro výrobce 
textových editorů zvláš(, protože tímto přesahem je 
možné programy stále vice a více „nadouvat" a Lim i 
zdražovat. Je velmi sporné. zda jde o správnou cestu 
a zda by nebyla metodicky „čistší" dčlba práce mezi 
různými programy. Idealisté, kteří se domnívají, že je 
možné správnou cestu prostě naplánovat, nemají 
ovšem ve světě slc~ho trhu žádné místo. 

Trendy 

Pokusme se na závčr trochu analyzovat tyto trendy, 
často dost proticht'ldné. Základní funkcí textového 
software je zcela jistě zaznamenat a editovat v počítači 
určitý text a eventuelně jej předat dál . počitačové 
tiskárně, popř. skutečné tiskárně nebo redakci, od es I at 
jej formou elektronické pošly nebopočitačového fa~u 
a pod. Je tedy do určité míry logické, objevíme-li v 
textovém editoru funkce, které spadají do oblasti tzv. 
komunikačního software. Prá,·ě tak je někdy tfeba do 
textu pf ipojit i tabulku, graf, formu lál či jiný grafický 
objekt (v programu MS Word, můžeme k textu připo
jovat i stručný zvukový komentář). Je tedy opět lo
gické, najdeme-Ji v textovém editoru i funkce na 
tvorbu, editaci a vkládáni grafických objektů (pictu
re), tvorbu tabulek včetně 1.adávánl matematických 
vzorců pro automatické výpočt)' v nich (tzv. spreads
heetové programy), některé prvky z databázi (nJpf. 
složité \')"hledávaci funkce) a pod. Pfcsto však jedno
značně nejvíc funkci textové editory pfebiraji z 
typografických programll. Firmy. vyvíjejíc! pfevážnč, 

ne-li výlučně textový software. zastávají větSinou ná· 
zor, že napsaný text je lleba přivést k určitému stádiu 
formální dokonalosti, zejména výbčrem písem různých 
řezů a stylů, umístěním do různých textových bloků a 
pod. Firmy, produkující DTP programy, postupují 
zcela opačnou cestou • snaží se začlenit určité "jed
noduché" textové editory, o jejichž Užitečnosti a právu 
na e.~istenci zatím nepochybuji, jako "podprogramy· 
do svých vlastních programů. Obč skupiny pak ne
závisle na sobě vytválejí slovníky pro kontrolu pravo
pisu, algoritmy na dčlení slov, generuji rejstříky, ob
sahy, seznamy ilustraci a pod. Oprávnčnost takových 
postupll má nejméně dva aspekty, dnešni a zítřejší. 
Dnešním aspektem je konstatováni, že počitačové tex
ty nelze zatím profesionálně připravit k tisku v prost
ředí textového editoru. Pokud této iluzi někdo propadá, 
doporučuji, aby rychle sháněl patřičný typografický 
program, nechce-li se jen zdržovat neúčelnými pokusy, 
které nikam nevedou. Zítřejším aspektem může b~1 
ovšem napf. existence tzv. hypertextů, které jsou vlast
ně databázemi sui generis, protože nabízejí doplllujid 
informace ke slovilm z hlavního textu (v počítačové 
hantýrce byl poulit pojem "ži\·ého" textu - protože
pokud na některá slova poklepnete ukazovátkem -
objeví se vám další, doprovodný. vysvčtlujíci text. 
evenutélně media • audio, video). Aniž bych chtěl 
jakkoliv anticipovat další vývoj, mám dojem, že buď 
musí jedna strana ziskat vrch, nebo dojde k rozumné 
dělbě práce, kdy jednotlivé programy bu Jou obsahovat 
určité "moduly", které si budou programy v pfipadě 
polleby nanájem "pl!jčo'<-at". To by byla z hlediska 
zákazníka rozhodně ideální situace · dostal by jakýsi 
hybridní "maxisoftware·, v kterém by mohl provádět 
to, co uzná za vhodné a nemusel by tedy kupovat a 
zatěžovat svou peněženku i harddísk určitými 
duplikovanými funkcemi,jak mu je nabízejí programy 
dnešni, které ostře odlišuji sféru "zpracováni textu" 
,"databází" , "tabulek" , "kreslení", ·grafických a 
typografických tlprav· a "komunikaci". Tuto "modulární 
filosofií" ostatně pfedpokládá a prosazuje např. 

nejnovější operačnl systém - OS 7 firmy Apple. 
"Komplexní" softwarový balík. pro který se rozmohlo 
označení "groupcware· nabízí např. fím,y Microsoft 
(Microsoft Works). Claris (Claris Works), Wordpcr
fect Corp. (Wordperfect Works l.0) ad. Problém je v 
tom, žcjednoůivé ·subprogramy· jsou tak zredukovány 
a okleStčny, že mohou uspokojit pouze začínajícího 
uživatele, který toto zjednodušení naopak uvitá, zvláš( 
když je to spojeno s mírnou cenou a malými nároky na 
technické parametry jeho počítače. Zkušenějšímu uži
vateli ovšem takové produkty připomenou spíše tak 
Z\'ané "demoverze• programil ("try-out"), určené pou
ze k úvodnímu seznámení s produktem. nikoli k seriózní 
práci. A( již však vývoj dopadne jakkoli, nedoporučo
val bych nakupovat příliš akcii výrobců psacích strojil 
- ty na určitém stupni civilizace pomáhaly lidem či 

telněji, přehledněji , jasněji a rychleji zaznamenávat 
myšlenky. Nelze pochybovat o tom, že jejich klapot i 
historickou úlohu převzaly elegantně a definitivně právě 
textové editory. 
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