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Zdeněk, you’re celebrating an important mile-
stone in 2012. That’s a good reason to look 
back at your life. How would you answer the 
question, “Who is Zdeněk Ziegler?”
A person who lives to be eighty years old 
knows that’s an advantage in and of itself. If 
I hadn’t lived this long, no one would have even 
noticed me. But if you’re moderately good at 
what you do and you’re really old, you start to 
become interesting. Young people don’t have 
any reason to hate you because they know 
you’ll soon be dead, and old people aren’t 
around anymore.

But I asked you what you are. Imagine you’re 
on your way to heaven. You ring at the pearly 
gates and Saint Peter asks you, “Who are you, 
sir?”
I guess you can say I’m a graphic designer by 
profession. All my life long I’ve done things 
connected with graphic design – more applied 
graphic design than applied art. This has been 
and still is my world, and it’s very enjoyable.

Aren’t you being too modest? Why do you say 
that you’re moderately good when you’re evi-
dently one of your generation’s few prominent 
applied graphic designers, as they used to be 
called…?
You know, people shouldn’t take themselves too 
seriously – instead they should take their work 
seriously. The opposite approach turns people 
into poor wretches who are constantly moaning 
about one thing or another.

Have you known since you were little what you 
wanted to be when you grew up?
No, not at all – the regime here pushed me into it.

Originally you got a degree in architecture…
…but I wanted to study medicine. That was my 
dream.

Film director Ivan Passer says the same thing – 
the communists did him a favour by turning 
him into a “class enemy”, so instead of law or 
medicine, he went to film school in Prague and 
became a storyteller…
I also didn’t get a letter of recommendation to 
attend the university because my family did not 
meet the political background requirements 
that had been placed on students following the 
1948 communist putsch. In the end my brother 
got to study medicine, but he emigrated in 
1968. He spent his life working as an anaesthe-
siologist in Germany.

What did your parents do for a living?
My father was a lawyer and my mother was 
a homemaker. With that sort of bourgeois 
background I wasn’t allowed to attend uni-
versity. They shut down my father’s office in 
1948, moved us out of the Prague residence 
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Zdeňku, slavíš v roce 2012 jubileum, to je 
dobrý důvod k bilanci. Jak bys odpověděl 
na otázku, kdo je Zdeněk Ziegler?
Člověk, který se dožil osmdesátky, ví, že to 
už samo o sobě je výhoda. Kdybych se toho 
nedožil, nikdo po mně ani neštěkne. Ale 
když je člověk průměrně dobrý ve svém 
oboru a hodně starý, začne být zajímavý. 
Mladí nemají důvod ho nenávidět, protože 
vědí, že brzy umře, a staří už nejsou.

Ptal jsem se ale na to, co jsi. Představ si, že 
jdeš do nebe, zazvoníš u brány a svatý Petr 
se tě zeptá: „Kdo jste, pane?“
Asi se dá říci, že povoláním jsem grafický 
designér. Celý život jsem dělal věci, které 
souvisely s grafikou, spíš s užitou grafikou, 
ne s užitým uměním, a to byl a je můj svět, 
a je velice příjemný.

A nejsi moc skromný? Proč říkáš, že jsi prů-
měrně dobrý, když ve své generaci evident-
ně patříš mezi několik málo význačných 
užitých grafiků, jak se kdysi říkávalo…
Víš, člověk se nesmí brát moc vážně 
a naopak vážně má brát svou práci. Opačný 
přístup dělá z lidí nešťastlivce, kteří věčně 
na něco hartusí.

Ty jsi věděl od malička, čím chceš být?
To ne, k tomuto povolání jsem byl dohnán 
režimem.

Původně jsi vystudoval architekturu…
…ale chtěl jsem studovat medicínu. To byl 
můj ideál. 

Totéž říká režisér Ivan Passer, že soudruzi 
mu udělali laskavost, když z něj učinili 
třídního nepřítele, a tak místo práv nebo 
medicíny šel na FAMU a stal se vypravěčem 
příběhů…
Já taky nedostal doporučení na vysokou 
školu, protože moje rodina neodpovídala 
kádrovým požadavkům, které byly kladeny 
na studenty po komunistickém puči v roce 
1948. Na medicínu šel nakonec až můj bra-
tr, který ale v roce 1968 emigroval. Celý 
život pracoval jako anesteziolog v Německu.

Čím byli tví rodiče?
Otec byl advokát a matka byla doma. S tím-
to profilem jsem studovat nesměl. Otci 
v roce 1948 zavřeli kancelář, nás vystěhovali 
z téhle pražské vily, kde dnes sedíme, do 
bytu se záchodem na chodbě v Rýmařově, 
v okrese Jeseník. To se naštěstí podařilo 
zvrátit, protože jsme přece jenom měli růz-
né kontakty. Již tehdy jsem si uvědomil, že 
známosti a protekce jsou v životě velmi 
důležité a nikomu to nevyčítám. Moc dobře 
vím, že bez známostí nic nevznikne. 
Za všechno, kam jsem se v životě dostal, 

S rodiči a bratrem /  
With his parents and brother / 1938
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Typeface plays a very fundamental role in the 
work of Zdeněk Ziegler. Even though he is 
not a creator of fonts, as a designer and typo-
grapher he uses their qualities with maximum 
focus and a sense for detail. In his work, the 
application of typeface in his typographic com-
position usually has a decisive influence on the 
overall result and the artistic effect. Sometimes 
it is only an accent reinforcing the actual picto-
rial message, at other times a minimalistically 
toned typographic play, which brings to the 
result an astonishing artistic quality. 

Ziegler takes advantage of the morphology and 
aesthetic of typographic fonts in his own way 
and with a fresh, almost disarming inventive-
ness – from unusual overlapping of letters, the 
shapes of which he combines into an original 
graphic symbol, through multifarious variations 
of collages of image and type with which he 
negotiates the surface of the exhibition or film 
poster, up to the mere arrangement of a line 
and a blank-embossed symbol, by means of 
which he enhances the sensation of the oth-
erwise absolutely blank cover of the volume of 
a new edition. He has employed these means 
of expression since the beginning of his career 
to an extent that brings unexpected results and 
thus forms his unmistakable, distinctive artistic 
signature.

As an architecture student at the Technical 
University (ČVUT) in Prague at the end of the 
1950s, Zdeněk Ziegler was already concerned 
more with tasks of a distinctly graphic nature 
than with the contemplation and drafting of 
architectonic projects. From 1951 to 1955 he 
worked in the field of animation in the Bratři 
v triku studio and subsequently collaborated 
with Czechoslovak TV (Československá tele-
vize), where he created titles for the newly de-
veloped sports reportage Branky, body, vteřiny 
[Goals, Points, Seconds]. In the 1960s, immedi-
ately after graduating, he took part in competi-
tions for the design of company trademarks, 
logotypes and various commercial symbols. 
These first assignments gradually established 
him in the sphere of promotional design in 
applied art and directed his subsequent profes-
sional development away from architecture and 
towards the field of graphic design.

Typographic permutations  
and imaginative typographic collage
Ziegler’s very first logotypes from the mid-
1960s – Art Centrum p57 (1965) and Albatros p.57 
(1965, an unrealised competition design) – 
presaged his creative ability to create graphic 
trademarks as typographic permutations. He 
combined individual letters (often acronyms) into 
neatly executed logotypes with an enthus iasm 
for visual shorthand that gave the new logo its 
artistic quality as well as its contextual frame-
work. These qualities were also achieved later 
in the similarly executed and realised logotypes 
for Sportovní hry mládeže p.57 [Youth Games] 
(ordered by the Ministry of Education of the 
Czechoslovak Socialist Republic), Sympozium 
o památkové péči p.57 [Symposium on the Care 
of Monuments] and the state civil engineering 
company Stavby silnic a železnic p.57 in the 1970s 

Písmo hraje v tvorbě Zdeňka Zieglera velmi 
podstatnou roli. I když není tvůrcem písma, 
využívá jako designér a typograf jeho před-
ností s maximální mírou soustředění a smy-
slem pro detail. Uplatnění písma 
v typografické kompozici má obvykle v jeho 
práci rozhodující vliv na celkový výsledek 
a výtvarný účin. Někdy je to jen akcent zesi-
lující vlastní obrazové sdělení, jindy mini-
malisticky laděná „typohra“, která dává 
výsledku ohromující výtvarnou kvalitu.

Ziegler využívá tvarosloví a estetiku typo-
grafických písem po svém a se svěží, téměř 
odzbrojující invencí – od neobvyklého pro-
lnutí liter, jejichž tvary spojí v originální gra-
fickou značku, přes rozmanité varianty 
koláží obrazu a písma, kterými pojednává 
plochu výstavního či filmového plakátu, až 
po prostě vysazenou řádku a slepotiskem 
vytlačený symbol, kterými umocní zážitek 
z jinak absolutně čisté obálky svazku z nové 
edice. Tyto výrazové prostředky uplatňuje 
od počátků své profesní dráhy v míře, která 
přináší nečekané výsledky a formuje tak 
jeho nezaměnitelný a svébytný autorský 
rukopis.

Zdeněk Ziegler se už jako student architek-
tury na pražské ČVUT koncem padesátých 
let více zabýval úkoly ryze grafické povahy 
než domýšlením a kreslením architektonic-
kých projektů. Od roku 1951 do roku 1955 
pracoval totiž v kresleném filmu ve studiu 
Bratři v triku a následně spolupracoval 
s Československou televizí, kde vytvářel 
titulky pro právě vznikající sportovní relaci 
Branky, body, vteřiny. V šedesátých letech, 
hned po ukončení studií, se zúčastňuje sou-
těží na vytvoření firemních značek, logotypů 
a různých komerčních symbolů. Tyto první 
realizace ho postupně etablovaly ve sféře 
propagační tvorby užitého umění a nasmě-
rovaly jeho další profesní vývoj od architek-
tury do oblasti grafického designu.

Typografické novotvary  
a imaginativní typokoláže
Hned první grafické značky z poloviny 
 šedesátých let minulého století – 
Art Centrum s.57 (1965) a Albatros s.57 
(1965,  nerealizovaný soutěžní návrh) – 
předznamenaly Zieglerovu kreativní 
 schop nost vytvářet grafické značky jako 
typo grafické novotvary. Spojoval jednotlivá 
písmena (často iniciály) do čistě provede-
ných logotypů se zaujetím pro vizuální 
zkratku, dodávající novému logu jeho 
výtvarnou kvalitu i obsahový rámec. 
Takových kvalit později dosáhly i podobně 
provedené a realizované typografické znač-
ky pro Sportovní hry mládeže s.57 (na objed-
návku Ministerstva školství ČSSR), 
Sympozium o památkové péči s.57 a Stavby 
silnic a železnic s.57 z období sedmdesátých 
a osmdesátých let minulého století, nebo 
logo dnes již zaniklé Pragobanky s.64 z roku 
1990.

V roce 1981 se Zdeněk Ziegler stal členem 
prestižní mezinárodní profesní organizace 

Návrhy písma na plakáty / Poster typeface  
designs / 1974, 1973, 2000
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Jáma a kyvadlo / The Pit and the Pendulum / 1971
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If I were to characterise as precisely as pos-
sible the poster design work of Zdeněk Ziegler, 
I would say that his method of thinking of the 
poster is reminiscent of an architectonically 
sophisticated style. This reflects the fact that 
the author of such unforgettable film posters 
as those for Psycho, Papillon, The Pit and the 
Pendulum, Midnight Cowboy, E.T.: The Extra-
Terrestrial and more than 300 others, who 
in times past lured us to the cinema with his 
sometimes imaginative, sometimes forthright il-
lustrations, was an architecture graduate of the 
Czech Technical University in Prague, where 
his fellow students included the landscape and 
exhibition architect Emil Zavadil, the “singing 
architect” Pavel Bobek and the photographer 
Taras Kushchynsky.

Although Ziegler’s posters underwent a series 
of stylistic changes over the years, they are 
unified by the method by which the artist 
creates the space of the poster. The concept 
of Ziegler’s posters is always elaborately con-
structed and contains forms that we usually 
associate with architecture: it is spatially strati-
form, formally and chromatically constructed. 
In the composition of the poster space, Zdeněk 
Ziegler has no equal in Czech poster design 
from the beginning of the 1960s up to the be-
ginning of the 1990s (when the Czech artistic 
film poster “became extinct” under the influ-
ence of the return of the commercial market en-
vironment). None of his colleagues was capable 
of working as artistically with typography as he. 
Even though we are not aware of the fact at first 
glance, it was Ziegler who, in his understanding 
of the two-dimensional paper surface which of-
fers the poster matter for infinite compositional 
solutions, was the tireless seeker of unmapped 
paths who gave the Czech film poster in par-
ticular its modern graphic distinction. In it, word 
and image interweave and augment each other 
in a unified whole. Typeface creates images 
which divulge to us information that affects 
us like an enduring artistic message. Ziegler 
elevated the typography of the film poster to an 
independent articulate form; he turned it into 
a creative element. He gave poster typography 
the kind of freedom that it was only to acquire 
with the arrival of digital media here in the 
1990s, when he began gradually abandoning 
the world of the poster.

Pokud mám co nejvýstižněji charakterizovat 
plakátovou tvorbu Zdeňka Zieglera, připo-
mene nám jeho způsob plakátového myšle-
ní architektonicky důmyslný styl. Odráží se 
v něm skutečnost, že autor nezapomenutel-
ných filmových plakátů jako Psycho, 
Motýlek, Jáma a kyvadlo, Půlnoční kovboj, 
E.T. – Mimozemšťan a více než tří set dal-
ších, které nás svými někdy imaginativními 
a jindy přímočarými obrazy lákaly kdysi do 
kina, vystudoval architekturu na Vysokém 
učení technickém v Praze, kde jeho spolužá-
ky byli mimo jiné například architekt 
zahrad a výstav Emil Zavadil, „zpívající 
architekt“Pavel Bobek nebo fotograf Taras 
Kuščynskyj.

Ačkoliv Zieglerovy plakáty prošly během let 
řadou stylových proměn, sjednocuje je způ-
sob, jak autor vytváří plakátový prostor. 
Koncept Zieglerových plakátů je vždy pro-
myšleně budovaný a obsahuje formy, jež si 
s architekturou obvykle spojujeme: je vrs-
tevnatě prostorový, formálně a barevně 
vystavěný. Ve skladbě plakátového prostoru 
nemá Zdeněk Ziegler v českém plakátu od 
počátku šedesátých let do začátku let deva-
desátých (kdy vlivem návratu tržně komerč-
ního prostředí „zahynul“český umělecký 
filmový plakát) sobě rovného. Žádný z jeho 
kolegů nedokázal tak jako on tvůrčím způ-
sobem pracovat s písmem. I když si tuto 
skutečnost neuvědomujeme na první 
pohled, v Zieglerově chápání dvourozměrné 
papírové plochy, která poskytuje plakátu 
matérii pro nekonečná kompoziční řešení, 
byl právě on neúnavným hledačem nezma-
povaných cest, který vrátil českému zejmé-
na filmovému plakátu moderní grafický 
výraz. V něm se slovo a obraz prolínají 
a vzájemně se umocňují v jednotném celku. 
Písmo vytváří obrazy, jež k nám promlouvají 
informacemi působícími jako nezapomenu-
telná umělecká poselství. Ziegler povýšil 
typografii filmového plakátu na samostat-
nou významovou formu, učinil z ní kreativní 
prvek. Poskytl plakátové typografii svobodu, 
kterou získala teprve s příchodem digitál-
ních médií u nás v devadesátých letech, kdy 
on již svět plakátu začal pomalu opouštět. 
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Vinnetou - poslední výstřel / The Desperado Trail / 1984

Vinnetou / Apache Gold / 1984
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Vinnetou / Apache Gold / 1964
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ZZ On žádný úspěch nespadne z nebe. Člověk musí 
moc znát a moc taky dělat, často doslova dřít.  
Já myslím, že je škoda, když se spousta lidí snaží 
prosadit tím, že jen pokračují tam, kde už před nimi 
někdo začal. Lepší je snažit se udělat to právě jinak. 
I když třeba hůř, ale jen když to nějak naznačuje 
novou cestu. Snadné to není, ví bůh, že ne.  
Ale právě tohle přináší společnosti mnohem víc,  
než spolehlivě vstupovat do proudu, který už 
jednou kolem nás teče.

No success falls out of the sky. One has to know a lot 
and also do a lot, often literally drudge  at it. I think it’s 
a pity that many people try to get somewhere just by 
carrying on where someone before them left off. It’s 
better to try and do it quite differently, even if maybe 
worse, but only when it somehow indicates a new path. 
It isn’t easy, God knows it isn’t, but that is just what 
brings to society much more than reliably going along 
with a current that will eventually flow past us. ZZ
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Ukradená vzducholoď / The Stolen Airship / 1967
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Ziegler’s thematically abundant applied art 
portfolio comprises film, exhibition and theatre 
posters, in which an artistically fashioned 
typeface becomes the medium of communi-
cation, or in which experimentally conceived 
typography dominates the pictorial motif. The 
entire collection may be termed creative ty-
pography posters. The typeface, always treated 
artistically, corresponds to the content of the 
film and freely refers to it. For example, in his 
poster for the late 1980s “constructive” (social-
ist realist) film Hauři [The Reckless Fellows] 
(1987), a “liberal” business style is presented 
(used in the planned economy showcase town 
of Slušovice). With the benefit of retrospect, 
the font, today known only to the first computer 
generation, is enchanting. Elsewhere, the let-
tering of illuminated signs and glimmering 
jukeboxes appear. If we place the whole series 
of typographic posters one next to the other, 
we are amazed by their rich morphology and 
infinite transformation. We realise that Zdeněk 
Ziegler is not only a perfect observer of typo-
graphic reality, but also its inventor.4)

We should add that Zdeněk Ziegler also left 
his mark in the area of science fiction, because 
he collaborated with the director Karel Zeman, 
for whom he created posters for the films Na 
kometě [On the Comet] (1970) and Ukradená 
vzducholoď p.170–171 [The Stolen Airship] (1967). 
In other posters he established contact with 
creatures from other planets: Talíře nad Velkým 
Malíkovem [Saucers Over the Village] (1977); 
Gosti iz Galaksije [Visitors From the Galaxy] 
(1981) Alien p.160 (1979, poster 1982) and E.T.: 
The Extra-Terrestrial p.160 (1982, poster 1985).

Tematicky početnou skupinu Zieglerovy uži-
té tvorby tvoří filmové, výstavní a divadelní 
plakáty, v nichž se prostředníkem plakáto-
vého sdělení stává výtvarně řešené písmo, 
nebo v nichž nad obrazovým motivem domi-
nuje experimentálně pojatá typografie. 
Celou skupinu lze nazvat kreativní typo-
plakáty. Písmo, vždy výtvarně řešené, kore-
sponduje s obsahem filmu a volně k němu 
odkazuje. Například na plakátu k „budova-
telskému“ filmu z konce 80. let Hauři 
(1987), se předvádí typ „svobodného“ pod-
nikání (praktikovaný ve Slušovicích). 
S odstupem času okouzluje font, známý 
dnes již pouze první počítačové generaci. 
Jinde se objevují litery ze světelných reklam 
či světélkujících music-boxů. Sestavíme-li si 
celou řadu typografických plakátů vedle 
sebe, žasneme nad jejich bohatým tvaroslo-
vím a nekonečnou proměnou. Uvědomíme 
si, že Zdeněk Ziegler je nejen dokonalým 
pozorovatelem typografické reality, ale pře-
devším jejím vynálezcem.4)

Dodejme, že Zdeněk Ziegler zanechal stopu 
i v oblasti science fiction, neboť spolupraco-
val s režisérem Karlem Zemanem, pro něhož 
vytvořil plakáty k filmům Na  ko metě (1970) 
a Ukradená vzducholoď s.170–171 (1967). Na 
jiných plakátech zase navázal spojení 
s bytostmi z jiných planet: Talíře nad 
Malíkovem (1977), Monstrum z Galaxie 
Arkana (1981), Vetřelec s.160 (1982) 
a E.T. – Mimozemšťan s.160 (1985).

4. K dokladům stylové 
skupiny kreativních 
typoplakátů náleží: Bitva 
o Alžír (1968), Se mnou 
ne, madam s.106 (1970), 
4 klauni s.107 (1972) 
s Busterem Keatonem 
(známým jako Frigo), 
Cooganův trik s.163 (1973), 
Roma s.165 (1973), Alfréd 
Veliký s.162 (1974), Baxter 
(1975), Modrá Electra 
Glide s.124 (1975), Milion 
vrahových očí (1977), 
Domino s.158 (1978), 
Optimisté s.116 (1978), 
Jediná šance (1979), 
Čaroděj s.159 (1980), 
V zajetí rytmu s.104 (1981), 
Edith a Marcel (1984), 
Cena za něžnost s.125 
(1987), Hauři (1987), Muži 
bez zákona s.160 (1983), 
Nikdy na tebe 
nezapomenu (1984), 
Sláva s.156 (1989), Rok 
draka (1991) a Paganini – 
Lehár s.176 (Hudební 
divadlo Karlín, 1994).

4. Examples of the creative 
typography group of posters 
include: La Battagli di 
Algeri [The Battle of Algiers] 
(1966, poster 1968); Mit 
mir nicht, Madam! p.106 [Not 
with me, Madam!] (1969, 
poster 1970); the anthology 
4 Clowns p.107 (1970, poster 
1972) with “the Great 
Stone Face” Buster Keaton; 
Coogan’s Bluff p.163 (1968, 
poster 1973); Fellini’s Roma 

p.165 (1972, poster 1973); 
Alfred the Great p.162 (1969, 
poster 1974); Baxter (1973, 
poster 1975); Electra Glide 
in Blue p.124 (1973, poster 
1975); Mil ojos del asesino 
[The Killer with a Thousand 
Eyes] (1974, poster 1977); 
The Domino Principle p.158 
(1977, poster 1978); The 
Optimists p.116 (1973, poster 
1978); Breaking Point 
(1976, poster 1979); The 
Wiz p.159 (1978, poster 1980); 
American Hot Wax p.104 
(1978, poster 1981); Édith 
et Marcel [Edith and Marcel] 
(1963, poster 1984); Terms 
of Endearment p.125 (1983, 
poster 1987); Hauři [The 
Reckless fellows] (1987); 
Delovye Lyudi p.160 [Business 
People] (1962, poster 1983); 
Ya tebya nikogda ne zabudu 
[I Shall Never Forget] (1983, 
poster 1984); Fame p.156 
(1980, poster 1989); Year 
of the Dragon (1985, poster 
1991) and the operetta 
Lehár’s Paganini p.176 
(Hudební divadlo Karlín 
[Karlín Musical Theatre], 
1994).
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It is not possible to list all the publishing areas 
which Ziegler entered into from the mid-1960s 
on. Apart from books, posters, logotypes, 
trademarks and the first examples of corporate 
identity, there was also record sleeve p.30, 61–62 
design (for the publishers Artie, Supraphon and 
Gramofonový klub), which was close to poster 
and book cover design in terms of informational 
structure; I mention it, however, to illustrate 
the comprehensiveness and scope of his work. 
From the outset all of his designs and realisa-
tions have something in common, something 
which continues to develop, become more de-
fined and deepen: the quest for, and discovery 
of the principle on the basis of which he creates 
the signs and symbolic figures which allow this 
principle to distinguish itself. That is not, how-
ever, the purpose in itself, but rather something 
that facilitates emphasising primarily that from 
which the text or film narrative is constituted 
and which is capable of constituting visual 
information.

The quest for, and creation of the underlying 
principle which arranges the components into 
a whole that is logical in terms of information 
and formulation, yet simple, directed Ziegler to-
wards the editions which were ultimately to be-
come his domain. One of the first he designed 
was an edition of the Státní nakladatelství 
krásné literatury, hudby a umění (State Belles 
Lettres Music and Art Publishers) (SNKLhU, 
later Odeon) publishing house, Život a umění, 
životopisy umělců p.185 (Life and Art; Artists’ Life 
Stories) which offered literary monographs on 
the creators of the artistic Olympus (Goethe, 
Picasso, Andersen, Kafka, Mussorgsky and oth-
ers). The edition presented to the graphic de-
signer an opportunity to choose from attractive 
subject matter, such as the portrait, pictorial 
detail or fine graphic elements, an autograph, 
signature or diary entry. The cover worked with 
the first of these options and the embossment 
on the binding with the second; ultimately, the 
unifying element in the bindings of this edition 
was the artist’s signature. For Ziegler it was also 
a test of the possibilities of design using only 
typeface combined with some simple graphic 
element, which gradually became established 
in exceptional editions. From the 1960s on, he 
worked consistently on a series of books for 
which he created covers composed of picto-
rial or photographic elements and fragments, 
arranged primarily as montages or collages. 
Ziegler’s imagination does not work with them 
surrealistically, but more or less pragmatically; 
he composes elements which create a sort 
of meta-structure of the story and assemble 
primary information about it. He worked with 
these in a much more radical way for the 
Spirála p.188 (Spiral) edition of detective novels 
published by the Československý spisovatel 
publishing house, and this principle is subse-
quently developed in all its possibilities and 
diversity in the Jiskry p.192–193 (Sparks) edition 
of the publisher Svoboda, which began being 
published in 1968. Here, the cover is composed 
not only of pictorial fragments, but also often 
from typeface which has a distinct decorative 
character.

plakátu a obálce knihy; zmiňuji je však pro 
šíři záběru a rozlohy jeho tvorby. Od počát-
ku mají všechny jeho návrhy a realizace cosi 
společného, co se bude stále rozvíjet, zpřes-
ňovat a prohlubovat: hledání a nalezení 
principu, na jehož základě jsou vytvořeny 
znaky a symbolické figury, které tomuto 
principu dají vyniknout. Ten však není sám 
o sobě účelem, nýbrž umožňuje zdůraznění 
především toho, na čem se text nebo filmo-
vý příběh konstituují a co je schopné sesta-
vit vizuální informaci.

Hledání a stvoření nosného principu, který 
organizuje prvky do informačně a výrazově 
logického, přitom jednoduchého celku, 
směrovalo Zdeňka Zieglera k edicím, které 
se nakonec staly jeho doménou. Jednou 
z prvních, kterou navrhoval, byla edice 
nakladatelství SNKLhU (později Odeon), 
Život a umění, životopisy umělců s.185, která 
nabízela literárně zpracované monografie 
tvůrců uměleckého Olympu (Goethe, 
Picasso, Andersen, Kafka, Musorgskij ad.). 
Pro grafika představovala možnosti volby 
od atraktivních námětů, jako byl portrét, 
obrazový detail, až k jemným grafickým prv-
kům, k autografu, podpisu, deníkovému 
záznamu. Obálka pracovala s první volbou, 
ražba na vazbě s tou druhou, jednotícím 
znakem pro vazbu knih této edice se stal 
nakonec podpis umělce. Pro Zieglera byla 
zároveň zkouškou možností, které se také 
postupem času ustálily ve výjimečných edi-
cích, řešených pouze písmem ve spojení 
s nějakým jednoduchým grafickým prvkem. 
Od šedesátých let souběžně pracuje na 
řadě knih, pro něž vytváří obálky složené 
z obrazových či fotografických prvků a frag-
mentů, řešené převážně jako montáž nebo 
koláž. Zieglerova imaginace s nimi nepra-
cuje surreálně, ale víceméně pragmaticky, 
komponuje prvky, které vytvářejí jakousi 
metakonstrukci příběhu, skládají prvotní 
informaci o něm. Mnohem radikálnějším 
způsobem s nimi pracoval v detektivkách, 
které vycházely v Československém spisova-
teli v edici Spirála s.188, a se všemi možnost-
mi a rozmanitostmi je tento princip pak 
rozvinut v edici Jiskry s.192–193 nakladatelství 
Svoboda, vycházející od roku 1968. Obálka 
je tu komponována nejen z obrazových 
fragmentů, ale často i z písma, které má 
výrazný dekorativní charakter.

K písmu také směřuje Zieglerův největší 
zájem. Způsob, jakým ho používá například 
u zmíněných obálek edice Jiskry, naplňuje 
jeho potřebu hry, která má však věcná pra-
vidla, odkazuje k něčemu, co se týká upra-
vovaného textu. I přes bohatství možností, 
které Ziegler písmu dává, je prvotně infor-
mačním médiem, a to i v případě, kdy s lite-
rami pracuje jako s výtvarnými prvky 
vytvářejícími strukturu plochy obálky a vaz-
by, jako je tomu v Grafově knize Kam se 
schováš, človíčku s.184 nebo v Kirkově knize 
Rybáři s.184 či u Simenonova románu Kočka 
a spol. s.193 Zmíněné knihy patří k Zieglerově 
tvorbě šedesátých let.

Edice Soudobá světová próza / Contemporary World Prose Edition, SNKLU / 1964–1969
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Zdeněk Ziegler

1932
narozen 27. října v Praze • otec měl 
advokátní praxi v Praze, matka 
vystudovala uměleckou školu ve 
Stuttgartu, bratr Karel se narodil 
v roce 1931

1943–51 
studium na Akademickém gymnáziu 
v Praze • k jeho zájmům patřil sport 
(tenis, košíková, lyžování) a kreslení, 
navštěvoval výtvarný kroužek malíře 
Karla Šmída 

1951 
kvůli špatnému kádrovému profilu 
nemohl studovat vysokou školu, na 
doporučení Jiřího Trnky byl přijat do 
studia Bratři v triku na Barrandově, 
nejprve pracoval jako fázař, později 
se stal asistentem Zdeňka Milera 
a Zdeňka Smetany, spolupracoval na 
řadě animovaných filmů 

1955–61 
studium architektury na ČVUT 
v Praze 

od konce 50. let
pracoval na prvních zakázkách 
v oblasti grafického designu – inzer-
ce a propagační materiály (napří-
klad pro Divadlo Na zábradlí), první 
plakáty, věnoval se také volné tvorbě 
– kresbě a grafice; díky bývalému 
spolužákovi z gymnázia Dominiku 
Wallenfelsovi se dostal k práci 
pro Československou televizi – spo-
lečně malovali a psali titulky pro 
pořad Branky, body, vteřiny 

1961 
se oženil se spolužačkou z vysoké 
školy Radkou, rozenou Lomickou; 
Radka Zieglerová se celý profesní 
život věnovala výstavnictví, jako 
architektka připravovala prezentace 
českého umění v zahraničí, podílela 
se například na realizaci paláce pro 
íránského šáha v 70. letech; mají dvě 
děti: syn Filip (*1964) vystudoval 
architekturu na ČVUT a AVU, má 
vlastní architektonickou kancelář 
v Praze; dcera Klára (*1969) studo-
vala grafický design na VŠUP v Praze 
a scénografii na Yale University, je 
světově uznávaná scénografka, navr-
huje scény zejména pro muzikálová 
představení, například pro divadla 
na Brodwayi v New Yorku, Londýně, 
Vídni či Hamburku

stal se členem Svazu českosloven-
ských výtvarných umělců, díky tomu 
zůstal ve svobodném povolání až do 
roku 1990 • plně se věnuje grafické-
mu designu, jeho vzory byli typogra-
fové Josef Týfa a Oldřich Hlavsa • 
prostřednictvím zahraničních časopi-
sů se seznamuje s tvorbou předních 
grafických designérů, jako byli Jan 
Tschichold, Hans Hillmann, Günther 
Kieser, Saul Bass nebo Herb Lubalin

od 60. let
navrhuje logotypy a korporátní 
design pro instituce a podniky, 
například Art Centrum (1965), 
Stavby silnic a železnic (1972), 
Ministerstvo školství a tělovýchovy 
(1968) • začíná spolupráce 
s Uměleckoprůmyslovým museem 
v Praze, například výstavy Praha 
1860–1960 (1971), České sklo pro 
výstavu v Národním muzeu ve 
Stockholmu (1972), Hračky a hry 
(1980), Belgická secese (1993)

1963 
vzniká první filmový plakát 
(k Jirešovu filmu Křik); do současné 
doby vytvořil více než tři sta plakátů, 
včetně výstavních a divadelních, 
spolupracoval s mnoha režiséry, 
mimo jiné s Františkem Vláčilem, 
Karlem Zemanem, Karlem 
Kachyňou, Jiřím Menzelem • navrhu-
je první obálky a grafické úpravy 
knih pro nakladatelství 
Československý spisovatel (první 
realizovaná kniha Alena Vrbová 
Drsné povídky), Státní nakladatelství 
krásné literatury, hudby a umění 
(SNKLhU), později Odeon, a Mladou 
frontu

1964 
vznikají první návrhy obalů na gra-
modesky pro Artii, Gramofonový 
klub, Supraphon a další vydavatel-
ství, například Prokofjevova 5. sym
fonie, Bernsteinova West Side Story, 
Mahalia Jackson

I. cena na 1. bienále propagační gra-
fiky a plakátu Brno za plakáty Přísně 
tajné, Křik, Ruský zázrak • Čestné 
uznání Typomundus Montreal za 
plakát Přísně tajné 

1965 
Stříbrná medaile na Mezinárodní 
soutěži filmových plakátů, Colombo 
za plakát …a pátý jezdec je strach •
Čestný diplom na Mezinárodní 
výstavě filmového plakátu Karlovy 
Vary za plakáty Smog, Tajemství čín
ského karafiátu, Přísně tajné

od poloviny 60. let
je zván na výstavy v zahraničí a díky 
tomu je v kontaktu s předními grafic-
kými designéry, jako jsou například 
profesoři Walter Breker 
(Kunstakademie Düsseldorf), 
Albrecht Ade (Werkkunstschule ve 
Wuppertalu), Olaf Leu 
(Fachhochschule Mainz), Shigeo 
Fukuda (Tokyo University of Fine Arts 
and Music), Ikko Tanaka (považova-
ný za „otce“ japonského grafického 
designu), Hans Peter Willberg 
(Fachhochschule Mainz), Helmut 
Lortz (Hochschule für bildende 
Künste Berlin), Gunter Rambow 
(Hochschule für Gestaltung 
Karlsruhe), Kurt Weidemann 
(Akademie Stuttgart) • jeho práce 
jsou zveřejňovány v prestižních svě-
tových časopisech o designu, jako 

jsou Graphis, Gebrauchsgraphik či 
Idea, poprvé v roce 1965 v souvislosti 
s cenou Typomundus (Graphis č. 121), 
obálku mu věnovali například 
Novum Gebrauchsgraphik, 1986, 
č. 1, nebo Graphis, 1998, č. 315 

1966 
II. cena Ministerstva průmyslu za 
obal gramofonové desky 

1968 
návrhy edice Jiskry nakladatelství 
Svoboda, pro niž upraví několik 
desítek titulů; vychází první svazek 
filozofické edice Mladé fronty Váhy, 
Rádlova Útěcha z filosofie, o rok 
později je edice pozastavena (znovu 
obnovena po roce 1989), některé 
tituly přecházejí do nakladatelství 
Vyšehrad a dostávají novou ediční 
podobu

jako výtvarník navrhl spolu s archi-
tektem Vladimírem Horou stálou 
expozici pro Muzeum skla a bižuterie 
v Jablonci nad Nisou (v rámci 2. mezi-
národní výstavy bižuterie Jablonec 
1968), získali za ni zlatou medaili

1969 
Cena v soutěži Nejkrásnější kniha za 
Bláznovy zápisky N. V. Gogola 
(Lidové nakladatelství) 

vyloučen ze Svazu československých 
výtvarných umělců; znovu přijat 
v roce 1978 

po emigraci bratra nesměl cestovat 
na Západ až do roku 1980 

1970 
navrhuje novou podobu edice Máj 
nakladatelství Mladá fronta • zabývá 
se volnou grafikou, vytvořil sérii 
serigrafií 

Cena v soutěži Nejkrásnější kniha za 
edici Váhy (Mladá fronta)

od 70. let
upravil velké množství odborných 
titulů pro nakladatelství Avicenum, 
edice Život a zdraví a Rady nemoc
ným, pro nakladatelství Olympia, 
Svoboda, Horizont atd. • vytvořil pla-
káty pro Galerii Benedikta Rejta 
v Lounech, například pro výstavy 
Hugo Demartini (1971) či Karel 
Malich (1972) • s architektem 
Vladimírem Horou dále spolupracu-
je jako autor grafického řešení na 
expozicích pro Liberecké výstavní 
trhy nebo Muzeum skla a bižuterie 
v Jablonci nad Nisou

1971 
navrhuje edici Teorie/Texty pro 
nakladatelství Obelisk, pro naklada-
telství Odeon edici Život a umění

vytvořil grafické řešení experimentál-
ní expozice Husitského muzea 
v Táboře (scénář výstavy Jindřich 
Santar a  František Šmahel, architekt 

Vladimír Hora), poprvé u nás byla 
ve výstavnictví použita serigrafie

1972 
vytvořil návrh písma pro pamětní 
desky památníku v Terezíně, realiza-
ce architekt Karel Kouba a Hugo 
Demartini • stejné písmo bylo použi-
to na pamětní desce s bustou 
Vincence Kramáře (autorka Vlasta 
Prachatická) na budově Městské 
knihovny v Praze v roce 1988

1974 
upravil edici Klubu čtenářů naklada-
telství Odeon

1976 
cena Zlatý Hugo na Mezinárodním 
filmovém festivalu Chicago za plakát 
Modrá Electra Glide 

1976–1980 
Čestná uznání v soutěži The 
Hollywood Reporter Annual Key 
Awards za plakáty Město nic neví, 
100 lei, Drahé tety a já, Noc oranžo
vých ohňů, Co dál, doktore, Tichá 
dohoda, Plíživý měsíc, Proces, 
Motýlek, Modrá Electra Glide, 
Pomerančový kluk, 100 pušek, Děrsu 
Uzala, Katka, Stíhači na start, Zločin 
z lásky, Regentka, Úctyhodní lidé, 
Čarodějův učeň, Případ mrtvých 
spolužáků

1978 
Bronzová medaile Bienále Brno za 
plakáty Regentka, Katka, Úctyhodní 
lidé 

1981 
byl přijat do prestižní mezinárodní 
asociace Alliance Graphique 
Internationale (AGI) při konferenci 
konané v Praze; další členové 
z Československa: Josef Flejšar, 
Stanislav Kovář, Jan Rajlich, Jaroslav 
Sůra, Josef Svoboda; mezi členy pat-
řili mimo jiné například Shigeo 
Fukuda, Fritz Gottschalk, Paul Davis, 
Gert Dumbar, David Hillman, Milton 
Glaser 
www.a-g-i.org

1982 
Stříbrná plaketa na Mezinárodním 
filmovém festivalu Chicago za plakát 
Zelený led 

1983 
Bronzový Hugo na Mezinárodním fil-
movém festivalu Chicago za plakát 
Výstřel do zad 

1984 
se stal členem volného sdružení čes-
kých grafických designérů Typo& 
[typoet], jehož dalšími členy v té 
době byli Bohuslav Blažej, Pavel 
Hrach, Clara Istlerová, Milan Jaroš, 
Jan Jiskra, Václav Kučera, Oldřich 
Pošmurný, Jiří Rathouský, Jan 
Solpera, Rostislav Vaněk (později 
Oldřich Hlavsa)
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