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KALENDÁŘE 
 
Kalendáře patří k tradičním produktům grafického designu, proto muzeum vytváří jejich sbírkovou kolekci, která 
by dokládala vývojové charakteristiky jednotlivých typů. Jde zejména o nástěnné, stolní a kartičkové. Diáře a 
elektronické formy zatím nesbíráme. Ve sbírce jsou převážně české kalendáře od 60. let 20. století po součas-
nost v počtu přibližně pěti set kusů. Akvizice je zaměřena na běžnou produkci, práce osobností grafického desig-
nu jsou v kolekci zastoupeny jen v menším množství. Vzhledem k tomu, že jeden z pracovníků muzea založil a 
organizoval v 80. letech celostátní přehlídku kalendářů v Banské Bystrici a koncem 90. let figuroval v porotě sou-
těže Kalendář roku časopisu Typografia, považují mnozí vydavatelé za samozřejmost (tak jako i v jiných oborech) 
zasílat svou produkci muzeu pravidelně. 
 
Na inteligentní kalendáře nástěnné, stolní a kartičkové, komerční, kulturní a dekorační lze klást odlišné poža-
davky. Společná je po formální stránce potřeba dobré čitelnosti a přehlednosti časových vztahů. Také správná 
volba dominance roční, měsíční či týdenní přehlednosti. V obsahové stránce je dobré, když kalendář podpoří 
vnímání přírodní a kulturní periodizace roku. Osobní jmeniny se zajímavě prolínají se svátky osobností kulturní 
historie i se státními svátky, které – mají-li si zasloužit pracovní volno – musí být alespoň čitelně vnímány. Kalen-
dář je základním prvkem, který k tomu přispívá. V kalendářích bývají znázorněny tradiční fáze vlivu Měsíce na 
Zemi, ale často chybí východy a západy Slunce, které mnozí lidé vnímají intenzivněji. Inteligentní kalendář by 
mohl podpořit i přizpůsobení životního stylu a denního rytmu roční době, neboť tyto člověkem kdysi přirozeně 
vnímavé souvislosti vinou technické izolace, zahlcení prostoru vnímání jalovými informacemi a domnělou potře-
bou spěchu současníkům unikají. 
 
 

 
 

 
 

Kartičkový kalendář nizozemské letecké společnosti KLM od anonymního autora z 60. let 20. století 
a nástěnný autorský kalendář absolventky FAMU Hany Rysové pro rok 2012. 


