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TELEFONNÍ SEZNAMY A JÍZDNÍ ŘÁDY 
 
Tradiční informační publikace jsou nejen dokladem pozornosti jejich vydavatelů k dobovému vizuálnímu stylu, ale 
také schopnosti pracovat s typografií funkčně. To dokáží zejména v germánské jazykové oblasti, odkud je možné 
si brát příklad jak v čitelnosti, tak zejména logice třídění informací. V Berlíně se bylo možné setkat ještě v roce 
2008, tedy v době plné funkčnosti elektronických informačních systémů, se třemi typy řazení telefonních stanic 
v tištěném seznamu: podle jména, podle adresy a podle telefonního čísla. Německé telefonní seznamy jsou pří-
kladem inteligentního grafického designu. Logické třídění rubrik Zlatých stránek v Čechách je naopak ne příliš 
funkční. Psychologové také sledují, jak s úbytkem užívání tištěných jízdních řádů klesá schopnost lidí operovat 
s kombinovanými systémy informací. 
 
Tato sbírková kolekce grafického designu není příliš rozsáhlá, čítá jen několik desítek kusů a je zaměřena pře-
vážně na domácí produkci. Mapuje také velmi krátké období od 90. let 20. století. Věříme však, že se nám ji po-
stupně podaří s pomocí veřejnosti rozšířit. 
 
 

       
 

Pokud se za komunistické totality v Československu nezmocnil grafické úpravy veřejných tiskovin nějaký 
 „umělecky“ ambiciózní úředník, měli právo ji podle předpisů řešit jen profesionální designéři,  

kteří byli přinejmenším zárukou řemeslné kvality.  
Telefonní seznamy užívaly firemní barevnou kombinaci státních spojů – oranžovo-černo-bílou. 

 

    
 

Profesionalita telefonních seznamů se uchovala až do odstátnění SPT TELEKOM.  
V té době již v zahraničí dlouho kvetl amatérský grafický folklór. 
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Skutečně nápaditý informační design v té době v Čechách předvedli ale  
vydavatelé pražského telefonního seznamu pro cizince. 

 

 
 

Poté, co vydavatelé Zlatých stránek začali prodávat k inzerci také i plochu obálky, ztratil tento seznam působivý 
vzhled. Redaktoři však byli narozdíl od Českých drah ochotni přijmout radu odborníků, kteří jim doporučili užívání 

čitelnějších číslic s otevřenými tahy. 
 

 
 

Místní infostránky z roku 2010 bez zanesení obálky reklamou. 
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Centrálně vydávané jízdní řády za české komunistické totality byly upravovány profesionálními grafiky,  
regionální většinou jen nadšenými aranžéry nebo amatéry. 

 

    
 

V demokratickém systému přibylo amatérských úprav užívajících počítače a to i u pražských institucí. 
 

       
 

Tři ukázky z 90. let 20. století. Střídmý centrálně vydávaný jízdní řád bez grafické úpravy, regionální autobusový 
jízdní řád upravený moravským grafikem J. Válkem a londýnský profesionálně upravený jízdní řád tramvají. 
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Postupný úpadek designu českého vlakového jízdního řádu od téhož autora,  
k němuž došlo pod nevhodným tlakem vedení monopolního dopravce  

(autorem fotografie lokomotivy s oprýskaným logotypem ČD je člen vedení ČD.).  
 

 
 

S rozšířením Najbrtovy grafiky v prostředí Českých drah ovládl tento styl i jízdní řád železnic. 
V podstatě stále monopolní železniční dopravce tak posílil své postavení v publikaci, 

kterou podle zákona vydává státní správce dopravní cesty,  
který je povinen všem dopravcům nabízet shodné podmínky. 


