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o Květoslavu Hískovi trochu jinak – formou vzpomínkového rozhovoru s jeho
synem Janem Hískem, kterému jsme
položili pár otázek:

Květoslav
Hísek
3. března
2016

ODEŠEL VÝZNAMNÝ ILUSTRÁTOR PŘÍRODY

Květoslav Hísek
Narodil se 26. března 1931 v Boršově
nad Vltavou. V roce 1957 absolvoval na
VŠUP v Praze v ateliéru Karla Svolinského.
Záhy po studiích se začal věnovat svému
celoživotnímu poslání – tvorbě vědeckých
ilustrací. Získal řadu čestných uznání
v soutěži Nejkrásnější knihy, v roce 1975
obdržel Cenu Loisirs jeunes v Paříži, dále
v letech 1975 a 1978 ocenění Premio
grafico di Bologna a v roce 2016 i Zlatou
stuhu za celoživotní dílo. Od roku 1958
se podílel na řadě výstav. Největší z nich
byla retrospektivní výstava k 80. narozeninám, která proběhla v roce 2011
v letohrádku Portheimka v Praze na
Smíchově. Zemřel 10. června 2016.
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Když jsme se při přípravě tohoto článku na
jaře 2016 setkali s Květoslavem Hískem,
strávil s námi skoro celé odpoledne, byl
ve velmi dobré náladě a bavil nás zajímavým a vtipným vyprávěním o svém
životě a práci. Z našeho setkání pochází
také fotografie v úvodu tohoto článku.
Loučili jsme se s tím, že v rozhovoru
a přípravě článku budeme pokračovat při
další návštěvě. Bohužel k té již nedošlo.
Proto jsme se rozhodli pojmout článek
Lipan podhorní

Jaké bylo vyrůstat po boku ve své
době tak významného ilustrátora
naučných publikací?
Tatínek vždy od rána do noci pracoval.
Pamatuji si náš první byt v Jakubské ulici.
Byl to malý pokoj s krásným výhledem
na Pražský hrad, Petřín a staroměstské
kostely. Táta sedával u dlouhého stolu,
na dřevěné podložce měl napnutý papír
a akvarelem vytvářel květiny, ryby, brouky i ptáky. Rostliny měl vždy živé ve
vázičce, ptáky a ryby většinou maloval
podle studií z přírody a doplňoval si vjem
fotografií. Často jsem si vlezl na trnož
pod jeho stůl a povídal si s jeho bačkůrkou,
aby mi sdělila, co zrovna táta kreslí. Po
staré Praze jsem chodil výhradně s maminkou, která mi ukazovala sochy a kostely.
S tatínkem jsem chodil po loukách na
Sázavě, kam jsme jezdili v létě na chatu.
Ukazoval mi všechny květiny i hmyz.
Rybařili jsme spolu na řece. První bělici
jsem chytnul na slupku od angreštu.
Od malička jsem se snažil malovat
podle tatínka, hlavně různé ptáky s vajíčky.
Zároveň jsem ale ze zážitků při procházkách po Praze a pražských památkách
kreslil madonky a různé svaté. Měl jsem
vedle tátova stolu vlastní modrý stolek.
Když jsem u něho zrovna nekreslil, ale jedl
krupičnou kaši, táta mi k tomu kreslil
komiks o mých čtyřech kozlících. Příběhy
o nich jsem začal vymýšlet také a později
i psát ilustrované knížky. To už jsme
bydleli v Košířích, náš dům zbořili
na počátku 70. let kvůli výstavbě obchodního domu Kotva. V Košířích bylo hodně
přírody a táta tam vyrážel se stojanem malovat oleje.
Vyprávěl vám tatínek o svém dětství
a výtvarných počátcích?
Tatínek začínal s kreslením přírody na
loukách a mezích okolo Boršova nad
Vltavou u Českých Budějovic, kde se

Sumec velký
Hlaváček jarní

Skokan skřehotavý
Zvonek rozkladitý

Jitrocel větší

Střevlík zlatitý

narodil. Často si lehal do trávy a dělal si
první studie hmyzu, květin a malých
savců. Během tří let se velice zdokonalil
a na základě studií přírody se ve svých
dvaceti letech dostal na Umprum do
ateliéru Karla Svolinského. V prvním
ročníku vytvořil impozantní žábu, v jejímž
oku se odrážela světnice jeho rodné
chalupy. Moucha jím tehdy namalovaná
vypadala jako živá a návštěvníci při
klauzurách ji chtěli odehnat z papíru.
Jakou roli hrála vaše maminka Jitka
v tátově životě?
Maminka byla o čtyři roky starší nežli
tatínek a v době, kdy přišel na Umprum,
již svá studia ukončila. Stále však dochá-

zela do ateliéru Karla Svolinského pomáhat mu se studenty. Jako jedna z nejkrásnějších dívek na škole byla prý velkou
inspirací. Svolinský podle ní vytvořil
několik něžných kreseb v roce 1947. Táta
mi vyprávěl, že ji poprvé spatřil, když
seděla na stole a jedla jablko. Máma mi
zas vyprávěla, že se jí „ten mladý Jihočech”, co maloval tak pěkně podle přírody,
nesmírně líbil. V padesátých letech i počátkem šedesátých let spolu hodně jez
dili do přírody, chodili po jihočeských
vesničkách a tvořili. Tatínek v té době
naplněn velkým inspiračním nábojem
vytvořil i mnoho fantasknějších dřevorytů, například ke Kytici Karla Jaromíra
Erbena.
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ostré světlo v očích ptáků a lesk na
krovkách brouků byly pověstné. Stejně
tak i ladnost květin. Po deseti letech mého
dětství vztah mezi rodiči zevšedněl
a přicházelo stále více ilustračních zakázek. Obojí se časem projevilo na
pečlivosti a ladnosti zobrazovaných zvířat
a rostlin, i když bravura vytvořeného
samozřejmě nešla popřít. Táta měl čím
dál méně času na obrazy a během osmdesátých let se k nim vrátil naposledy.
Po šedesátce stále mluvil o tom, jak opět
začne malovat, ale nápady té intenzity

Na Malši
v roce 1958

42

jako dříve již nepřicházely, což ho trápilo.
V ilustracích přírody však stále pokračoval. Pár týdnů před svým odchodem
ještě vytvořil růžového plameňáka a pro
svého pana doktora namaloval jeho
jezevčíka, čímž mu vehnal slzy do očí.

Jak se táta díval na vaši tvorbu?
Táta si zpočátku myslel, že budu
pokračovat v jeho šlépějích. Já jsem se
však v šestnácti obrátil k fantaskněj-

Malý výběr z knih ilustrovaných Květoslavem Hískem. Jeho knihy vycházely v mnoha vydáních a jazykových mutacích po celém světě (zleva doprava a shora dolů) – J. Felix, J. Toman: Přírodou krok za
krokem, Artia, 1972–1978; M. Deyl: Naše květiny I a II, v novém vydání v Academii, 2001; V. Hanák,
Tiere in Wald und Flur, Artia, 1976 (vydání v německém jazyce); J. Felix: Ptáci v zahradě a na poli, SZN.
1975 (vydání v anglickém jazyce); J. Felix, A Colour Guide To Familiar Sea And Coastal Birds, Eggs And
Nests, Octopus, 1977; J. Zahradník, Les coléopt ères, Marabout, 1977 (otevřená dvoustrana); J. Felix:
Ptáci v zahradě a na poli, SZN. 1975 (vydání v německém jazyce); J. Novák: Naše jedovaté rostliny,
Albatros, 1984

Šídlo
královské

Bělopásek
topolový

Květoslav Hísek s rodinou v roce 1967

Po celý život jste sledoval tatínkův
profesní vývoj. Jak jste ho vnímal?
Po mém narození v roce 1965 se tátova
tvorba upnula k přírodovědné ilustraci.
Když jsem byl malý, pěkný vztah s maminkou se přirozeně dostával i do obrázků
květin, ptáků a ryb. V té době vznikaly
ikonické ilustrace. Počítání rybích šupin,

Dudek chocholatý

Se synem Janem a tatínkem Františkem v roce 1968
Květoslav Hísek v roce 2007

ším vizím. Vím, že v té době se mě zeptal: „A to chceš být snad jako Picasso?“
Když jsem v době studia na Umprum
začal tvořit lepty, suché jehly a mezzotinty, byl hrdý na to, že dělám výtvarnou
tvorbu jinak než on sám a každou moji
výstavu nadšeně sledoval. Určitě viděl ve
spleti a mnohovrstevnatosti mých obrazů
ty prvky, které se zrodily v inspiraci
přírodou.

Co vám přináší odkaz díla vašich
rodičů?
Strakapoud
velký

Rozhovor jsme uskutečnili se synem
ilustrátora Květoslava Híska –
JANeM HíSKeM, malířem, grafikem
a ilustrátorem, narozeným 26. července
1965 v Praze. V letech 1984 –1990
vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze (ateliér knižní
kultury a písma, profesor Milan Hegar
a docent Jan Solpera). Jako současný
malíř navazuje na výtvarnou tradici
obou svých rodičů.

Po odchodu maminky před dvanácti Medvěd
lety ke mně příroda mluvila velice symbo- hnědý
licky až andělsky a zažehla hutnější
a hlubší vrstvy v mé malbě. Tátův odkaz
musím ještě prožívat, jeho odchod ve mě
vyvolává inspiraci jiným způsobem. U maminky se jedná o více nevědomé, archetypální vrstvy, u tatínka je důležitý vjem
přesně zobrazitelné a uchopitelné věci.
A právě další novou tvorbou se odkaz
a vzpomínka přenášejí do budoucího
věku.
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