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Úvod
Široká pozornost, která je v posledních letech věnována tématu umění ve veřejném prostoru a zejména jeho boomu
od poloviny 60. do konce 80. let, vyústila v mnoho souběžných aktivit badatelských, popularizačních a publikačních,
několikrát i v souvislosti se záchranou konkrétních děl. Já
osobně se tímto tématem zabývám zhruba posledních deset let a v rámci Galerie výtvarného umění v Chebu jsme se
ho dotkli v roce 2016 ve stálé expozici Retromusea. Nyní
jsme se rozhodli věnovat mu větší a soustředěnější pozornost. Rádi bychom, aby v rámci galerie vzniklo specializované centrum, jehož aktivity se budou ubírat několika paralelními směry. Ve své sbírkové činnosti bychom se chtěli
hlouběji zaměřit na akvizice modelů a nákresů, které souvisí se schvalovacím procesem tohoto typu děl před rokem
1989. Dále galerie převezme zavedenou edici Umění ve veřejném prostoru a s ní související databázi. A konečně by
ráda zavedla tradici pravidelného sympozia, kde by se mohli
setkávat odborníci, které tento druh umění hlouběji zajímá.
Výstupem prvního z nich je právě tento sborník příspěvků
ve formě elektronické knihy.
Podoba sympozia vychází ze zkušenosti, kterou jsme získali z pořádání podobné konference Mezery v historii, věnované předválečné tvorbě českých Němců. V jejím pořádání
se střídají chebská a liberecká galerie, což nám umožnilo, aby ji ve volné roky doplnilo právě sympozium Veřejný
prostor. Má podobu dvoudenní akce, kdy po prvním středečním odpoledním bloku následuje vernisáž doprovodné
výstavy (tentokrát to byly hned dvě - ve Velké galerii první
retrospektiva sochaře Miroslava Vystrčila, ve formátu opus
magnum malá výstava „Václav Živec, Jan Slavík, Pomník
legionáře Josefa Jonáše u hájovny Na Lísku nedaleko Berouna, 1928“, připomínající jeden z nekrásnějších pomníků
první republiky, zničený na počátku války). Druhý den pak
sympozium pokračuje blokem dopoledním.

První ročník sympozia Veřejný prostor se konal 28. a 29.
června a zaznělo zde jedenáct příspěvků:
Mgr. Marcel Fišer, Ph.D. (GAVU Cheb), Poválečný program
obnovy veřejné plastiky ve Františkových Lázních v rámci
širší iniciativy Čsl. státních lázní a zřídel
Mgr. Božena Vachudová (GU Karlovy Vary), Sochy a plastiky českého a německého krále a císaře římského Karla IV.
v Karlových Varech
Mgr. Zdenka Čepeláková (ex GU Karlovy Vary), Sochaři Antonín a Gizela Kuchařovi
Mgr. Jakub Ivánek, Ph.D. (FF OU Ostrava), Umění pro architekturu a veřejný prostor 50.–80. let 20. st. v rámci dnešního Moravskoslezského kraje
Ing. arch. Eva Špačková, Ph.D. (FS VŠB TU Ostrava), Výtvarná výzdoba nebo umělecká sbírka? Umělecká díla
v univerzitním kampusu a jejich role v životě univerzity.
Mgr. Marie Foltýnová, Ph.D. (GHMP), Pražské Vojanovy
sady 70. a 80. let 20. století - nerealizovaný přelud sochařského parku
Mgr. Jana Kořínková (Fakulta výtvarných umění VUT
v Brně), Programy a libreta výtvarného řešení architektury
a veřejných prostranství v socialistickém Československu
Ing. Irena Kučerová, Ph.D., Mgr. Zuzana Křenková, Ph.D.,
Ing. Zuzana Zlámalová Cílová, Ph.D. (VŠCHT Praha), Česká
skleněná mozaika
Mgr. Zuzana Krišková, Sochař Vladimír Šmíd
Mgr. Vladislava Říhová, Ph.D. (FR Univerzity Pardubice),
Mgr. Zuzana Křenková, Ph.D. (VŠCHT Praha), Monumentální realizace zapomenutého konstruktivisty Antonína
Gajduška
Mgr. Marcel Fišer, Ph.D. (GAVU Cheb), Karel Březina a jeho
plzeňská dílna na vitráže z leptaného skla
Šest z nich jejich autoři dodali i v písemné podobě a my je
mohli publikovat v tomto sborníku.

Marcel Fišer
Galerie výtvarného umění v Chebu

ISBN 978-80-87395-35-6
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Česká skleněná mozaika
Irena Kučerová, Zuzana Křenková,
Vladislava Říhová, Zuzana Zlámalová Cílová,
Michaela Knězů Knížová

Naším nejstarším a nejznámnějším muzivním dílem je mozaika Posledního soudu
na katedrále sv. Víta na Pražském hradě (1371), o které bylo napsáno mnoho prací.1
Další skleněné mozaiky, které vytvořily zahraniční mozaikářské firmy, jsou datovány do 2. poloviny 19. století. České mozaikářské dílny zahajují svou produkci až od
počátku 20. století. 2
Odborná veřejnost do nedávné doby skleněným mozaikám nevěnovala příliš pozornost. Jako umělecká mozaika byla označována jen díla, 3 která byla vyskládána ze štípaného mozaikového skla nebo z tzv. prefabrikované do kleští mačkané
(železnobrodské) mozaiky. Oba druhy mozaikového skla byly cíleně vyráběny pro
výtvarnou práci. V druhé polovině 20. století se však u nás vyráběly i další druhy
mozaikového materiálu určené pro exteriérové a interiérové obklady budov, souhrnně označované jako stavební mozaika. Langhamer tvrdí, že stavební sintrovaná mozaika se ve výtvarné práci uplatnila jen v omezeném rozsahu. 4 Jako příklad
uvádí využití sintrované mozaiky pro obklady větracích komínů Letenského tunelu v Praze podle návrhu Zdeňka Sýkory. Systematický topografický výzkum
skleněných exteriérových mozaik provedený v minulých letech však ukázal, že se
stavební mozaika ve druhé polovině 20. století užívala pro výtvarná díla poměrně
často. 5 Předložený text přináší přehled jednotlivých typů skleněného materiálu,
využívaných pro tvorbu mozaik v českém prostředí.

1. Mozaiky ze štípaného skla
Štípané mozaikové sklo je tradiční mozaikářský materiál, který se u nás začal
systematicky vyvíjet a tavit až na počátku 30. let 20. století v mozaikářské dílně
architekta Jana Tumpacha. 6 Do té doby byly veškeré mozaiky ze štípaného skla
vyskládány z importovaného materiálu, hlavně z italského skla. České mozaikové
sklo se od italského liší svou barevností i chemickým složením.7 Domácí mozaikové kostky mívají navíc často výrazně nepravidelný tvar a tloušťku. Výsledná
skladba „české“ štípané mozaiky je pak ovlivněna nejen touto nepravidelností,
ale i různou velikostí kostek, jejich nepravidelným náklonem a výrazným uplatněním spáry. 8
Štípané mozaikové sklo je barevné, většinou opakní sklo (patřící mezi zakalená
skla), které je dobře štípatelné a odolné povětrnosti. 9 Vyrábí se tavením sklářských surovin s přísadami vhodných barviv a kaliv. Roztavené sklo se lisuje10 do

1 Jako příklad uvádíme sborník z konference pořádané u příležitosti restaurování mozaiky Posledního
soudu v roce 2002: PIQUÉ, Francesca, STULIK,
Dusan (ed.): Conservation of the Last Judgement Mosaic, St. Vitus Cathedral, Prague – Los Angeles 2004.
2 Za první českou mozaikářskou dílnu je považována
dílna Viktora Foerstra. ADLEROVÁ, Alena, HLAVEŠ,
Milan, TESAŘ, Miroslav: Skleněná mozaika. In: KIRSCH, Roland (ed.): Historie sklářské výroby v českých
zemích II. díl/2, Academia, Praha, 2003, s. 404–407.
LANGHAMER, Antonín: Minulost a přítomnost skleněné mozaiky v Čechách. Sklář a keramik, 2003 (53),
č. 4–5, s. 72–78. ČTYROKÝ, Václav: Česká mozaika.
Sklářské rozhledy 1941 (18), č. 8, s. 145–153. HETTEŠ,
Karel: Česká mosaika. In: Mosaika. Družstevní práce
– Ústřední družstvo uměleckých řemesel, Praha, 1955,
nestr. ŘÍHOVÁ, Vladislava, KŘENKOVÁ, Zuzana:
Pražská mozaikářská dílna Viktora Foerstera – přehled
monumentálních zakázek. Staletá Praha 2017 (v tisku).
3 ADLEROVÁ, Alena, op. cit. v pozn. 2. LANGHAMER,
Antonín, op. cit. v pozn. 2.
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[Obr. 1] Miroslav Houra: Pohádky, Edisonova, Teplice – Trnovany. Jeden z pěti panelů s mozaikovou výzdobou. Foto M. Knězů Knížová.

LANGHAMER, Antonín, op. cit. v pozn. 2.

5 KNĚZŮ KNÍŽOVÁ, Michaela, KŘENKOVÁ, Zuzana,
ŘÍHOVÁ, Vladislava, ZLÁMALOVÁ CÍLOVÁ, Zuzana, KUČEROVÁ, Irena, NOVÁK, Michal, ZLÁMAL, Martin: Topografický výzkum exteriérových skleněných mozaik
v ČR – odborná mapa se zaměřením na jejich výskyt
a poškození. FCHT VŠCHT Praha, Praha 2015. Dostupné
on-line: http://mozaika.vscht.cz. Vyhledáno 30. 6. 2017.
6 –A: Zdařilé pokusy arch. Jana Tumpacha o mosaikové obrazy z původního čs. materiálu. Pestrý
týden, 1932 (VII), č. 33, 13. 8. 1932, s. 5. ČTYROKÝ,
Václav, op. cit. v pozn. 2. KŘENKOVÁ, Zuzana: Jan
Tumpach a cesta k českému mozaikovému materiálu.
Zprávy památkové péče, 2017 (77), č. 3, s. 254–259.
7 ČTYROKÝ, Václav: Mosaikové smalty. Sklářské rozhledy, 1942 (19), č. 8–9, s. 143–152. AJVAZ, Michal: Mosaika.
In: ŠTULÍK, Arnošt (ed.): Sklo ve stavebnictví. Státní
nakladatelství technické literatury, Praha 1955, s. 116.
8 KNĚZŮ KNÍŽOVÁ, Michaela, op. cit., v pozn. 5.
9 ČTYROKÝ, Václav, op. cit. v pozn. 7. AJVAZ, Michal,
op. cit. v pozn. 7, s. 116–118. AJVAZ, Michal: Mozaiková
skla. Sklář a keramik, 1974 (XXIV), č. 11, s. 329–331.
10 ČTYROKÝ, Václav, op. cit. v pozn. 2. WOLF, Miloš
Bohuslav: Sklo, podstata, krása a užití. Pražské
nakladatelství V. Poláčka, Praha 1947, s. 301.
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[Obr. 2] Miroslav Houra: Pohádky, Edisonova, Teplice – Trnovany. Detail mozaikové skladby ze štípaného mozaikového skla. Foto M. Knězů Knížová.
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tvaru kruhových nebo oválných placek o síle cca 5 až 10 mm, nebo se lije11 do
ocelových nebo litinových rámečků (výška 10–25 mm podle požadavků na velikost kostek). Po ochlazení skla jsou placky řezány nebo štípány na různě velké
pásky, které jsou dále děleny na kostky různých velikostí. Ty jsou pak mozaikářem dotvářeny do požadované velikosti a tvaru.12 Jako typickou velikost štípané
mozaikové kostky Čtyroký13 uvádí formát 20 × 10 × 5 mm, ve druhé polovině
20. století se však užívaly mozaikové kostky větších rozměrů, setkali14 jsme se
i s délkou hrany kostky až 30–50 mm.
Výroba českého mozaikového skla skončila s privatizací mozaikářské dílny
Ústředí uměleckých řemesel v roce 1993 a tento materiál se u nás již nevyrábí.15
Z českého štípaného skla byly vytvořeny např. mozaika Alegorie sklářství Oldřicha Žáka (interiér České spořitelny v Železném Brodě), mozaiková výzdoba
vestibulu Staroměstské radnice v Praze,16 z novějších např. mozaiky Radomíra
Koláře v Praze-Vršovicích, mozaiky Miroslava Houry v Teplicích, v Litoměřicích,
v Mostě aj., obr. 1 a 2.

11 LOSOS, Ludvík, ŠRÁMEK, Jiří, POSOLDOVÁ,
Kateřina: Štukatérské a mozaikářské materiály I. Institut vzdělávání pracovníků v kultuře a umění, Praha
1984, s. 74.
12 AJVAZ, Michal, op. cit. v pozn. 7, s. 120. TESAŘ,
František, KLOUDA, Antonín: Mozaikářství: učební
text pro 1. až 3. ročník učebního oboru mozaikář.
SNTL, Praha 1988, s. 62–63. LOSOS, Ludvík a kol.,
op. cit. v pozn. 11, s. 74.
13 ČTYROKÝ, Václav, op. cit. v pozn. 2.
14 KNĚZŮ KNÍŽOVÁ, Michaela, op. cit. v pozn. 5.
15 TESAŘ, František, ústní sdělení. FÁBEL, Karel:
Osamělý kapitán. Umění a řemesla, 1993, č. 4, s. 16–17.

16 Z. W.: Mosaiková výzdoba vestibulu Staroměstské radnice v Praze. Umění, 1939–1940, č. 12, s.
303–305.

2. Mozaiky ze sklářských tyčí
a) Železnobrodská mozaika z lampových tyčinek
Na počátku 50. let 20. století spolupracovala výtvarná vývojová střediska Vyšší průmyslové školy sklářské a národního podniku Železnobrodské sklo (ŽBS)
na využití skla v architektuře.17 Jedním z výsledků této spolupráce byla „nová“
mozaika v různých tvarech a barvách zhotovovaná na ručních a automatických
strojích.18 Konkrétní popis technologie jejich výroby se zatím nepodařilo dohledat, domníváme se však, že se tyto mozaikové kameny vyráběly sekáním
nebo řezáním lampových tyčinek (kruhového, trojbokého nebo čtyřbokého
průřezu) s následným leštěním ohněm.19 Z takto připravených mozaikových
kamenů se dělaly vzory, které byly přenášeny na cementové panely nebo přímo na stěny. Dále se používaly pro přípravu mozaikových prefabrikátů: mozaikové kameny se vyskládaly do forem stavebních dílců, které se pak zalily
cementem, čímž vznikl odlitek s reliéfním mozaikovým povrchem. 20
Příkladem mozaik z opakních kamenů kruhového průřezu o průměru 5 a 10 mm
jsou domovní znamení v Železném Brodě (ulice Vlastimila Rady, viz obr. 3, a Těpeřská), ve Zlíně (Benešovo nábřeží), v Praze (ulice Čimická) i v Mnichově Hradišti (např. ulice S. K. Neumanna). Mozaika vytvořená z kamenů trojúhelníkového a čtyřbokého tvaru dekoruje vstup do bývalé budovy kolejí v Liberci v ulici
Třebízského.

[Obr. 3] Domovní znamení: Kočka, ulice Vlastimila Rady, Železný Brod. Mozaika z prefabrikovaných mozaikových kamenů připravených
z lampových tyčinek. Foto I. Kučerová.

17 BRYCHTA, Jaroslav: Na okraj výstavy „Nové
použití skla v architektuře“. Československý sklář
a keramik, 1953 (3), č. 6, s. 102–103. BRYCHTA,
Jaroslav: Nové použití skla v architektuře. In: ŠTULÍK,
Arnošt (ed.): Sklo ve stavebnictví, Státní nakladatelství technické literatury, Praha, 1955, s. 124. VINÁŘ,
Pavel: Po skleněných reliéfech ještě o mosaice.
Květy, 1956 (6), č. 5, s. 9.
18 BRYCHTA, Jaroslav, op. cit. v pozn. 17.
19 BACHTÍK, Stanislav, POSPÍCHAL, Vlastimil:
Zušlechťování skla, Státní nakladatelství technické
literatury, Praha 1964, s. 131 a 132.
20 BRYCHTA, Jaroslav, op. cit. v pozn. 17,
s. 124–125.

b) Ostatní mozaiky z tyčoviny
Vedle sériové výroby kamenů jednotné délky, jaké byly využívány pro mozaiku
v Železném Brodě, se setkáváme i s dalšími různorodými způsoby užití tyčoviny v mozaice. Do této skupiny patří mozaiky Pavla Wernera v Liberci (ulice
Broumovská) vytvořené z mačkárenských tyčí zalitých do plastového, pravděpodobně epoxidového, lože a mozaiky se zrcadlově otočeným motivem vzlétajících ptáků, které jsou zhotoveny z lampových tyčinek přilepených nastojato
i naležato na podkladové sklo. Ty měly sloužit jako osvětlovací tělesa v interiéru budovy bývalého výzkumného ústavu sklářského v Hradci Králové (Škroupova ulice), obr. 4, 5.

[Obr. 4, 5] Interiérová mozaika (osvětlovací těleso)
s motivem letících ptáků sestavená z nasekaných tyček,
Škroupova ulice, Hradec Králové. Celkový pohled
a detail mozaikové skladby. Foto M. Nováková.
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3. Mozaika z mačkaného skla
a) Vertikálně mačkaná mozaika
V průběhu 50. let 20. století se začaly v n. p. Železnobrodské sklo vyrábět mozaikové kameny mačkáním. 21 Vyráběly se z mačkárenských tyčí (průměr tyče
20–30 mm a délka 1200 mm), 22 které jsou surovinou pro výrobu bižuterie. Do
počátku 60. let 20. století se využívalo pro jejich výrobu sklo opakní, 23 od druhé
poloviny 60. let nejčastěji sklo čiré. 24
Principem výroby mačkaných mozaikových kostek je tvarování skla za tepla
pomocí dvoudílné formy, která se pohybuje vertikálně. Mozaikové kameny se
vyráběly25 ručně, poloautomaticky nebo automaticky, postupy, které se běžně
používají při bižuterní produkci.
Při ručním mačkání mačkář nataví konec tyče a pak vymáčkne mozaikovou kostku
pomocí kleští nebo ručního mačkadla.26 Poloautomatická výroba se provádí pomocí
Kopalova mačkadla (technologie KM).27 Mačkář nahřeje konec tyče a pak ji nataveným koncem vloží mezi horní pohyblivou část formy poháněnou elektromotorem
a dolní část formy mačkadla, kde se odmáčkne požadovaný tvar. Po vymáčknutí výlisku se pohyblivá část formy vrátí do původní polohy, mačkář tyč posune a proces
se opakuje do spotřebování nataveného konce tyče.28 Vznikne tak souvislý proužek,
který se sestává z výlisků a tzv. broku, který mačkář odstřihne. Pak vloží do stroje
další tyč s nataveným koncem (zpravidla pracuje s cca 5 tyčemi najednou).29 Pro
automatické mačkání se užívá Maturovo mačkadlo (technologie MT), které se skládá
z přetavovací pícky a vlastního mačkadla. V šamotovém kelímku v přetavovací pícce
se roztavily mačkárenské tyče, proužek vytékající skloviny byl přiveden do mačkadla,
kde je smáčknut mezi díly formy. Po vymáčknutí polotovaru do proužku skloviny se
pohyblivý díl formy vrátí do výchozí polohy, proužek skloviny se posune směrem dolů
a proces se opakuje. Tak vzniká pásek s vymačkanými tvary.30
Po vychlazení výlisků zpravidla následuje odstranění přetoku, tzv. broku, omíláním (šitlováním), které se provádí v dřevěných několikahranných sudech. Pak se
výlisky s broky roztřídí a následuje omílání (rumplování), při kterém se odstraňují
zbytky „broků“ v rumplovacím sudu za přídavku vody a leštidla. 31 Po rumplování
je výlisek matný, proto se dále leští v lešticím sudu s jemnější frakcí leštidla nebo
v pásových pecích (tzv. leštění ohněm). 32
Obdélníkový tvar mozaikového kamene, na obou plochách promáčknutý, aby
lépe odrážel světlo, navrhla Jaroslava Brychtová. 33 Podle Langhamera měl tento
kámen velikost 11 × 14 × 5 mm. Topografický výzkum skleněných exteriérových
mozaik 34 však ukázal, že běžné rozměry mačkaných kamenů 35 jsou 11 × 15 mm
a 12 × 16 mm, a vyráběly se i kameny jiných velikostí a tvarů (čtverečky, nudličky, obdélníčky). 36 Kameny velkých rozměrů se také štípaly. 37 Mačkané mozaikové kostky se také kombinovaly s polotovary z výroby jiných produktů z tyčoviny
nebo s broušenými bižuterními kameny. 38
Mačkané mozaikové kostky se osazovaly do omítkového podkladu (např. abstraktní mozaika Elišky Rožátové v Jablonci nad Nisou na telekomunikační budově, mozaika Oslava práce Miroslava Houry v Chomutově), častěji se však lepily
na sklo, zrcadla a cca od roku 1974 na leštěné hliníkové plechy pomocí fólie z polyvinylbutyralu. 39 Tento způsob lepení vymyslela Eliška Rožátová spolu s technologem n. p. Železnobrodské sklo, Jelínkem. 40 Mačkanou železnobrodskou
mozaiku nalepenou na hliníkový plech reprezentují např. mozaiky ve vstupech
panelových domů v Praze-Kobylisích, Dívka s holubicí Jiřiny Adamcové v České
Lípě, Strom poznání Antonína Procházky v Ústí nad Labem, viz obr. 6, 7, aj. Dnes
touto technikou tvoří své mozaiky manželé Kasalí nebo Sklářské studio Oliva.

21 LANGHAMER, Antonín, op. cit. v pozn. 2, s. 72.
ADLEROVÁ, Alena, op. cit. v pozn. 2, s. 406.
22 DRAXLER, Jan: Výroba skleněných polotovarů.
In: KOLEKTIV: Hutní sklářská příručka. Malování,
pokovování a příbuzné techniky. Nakladatelství státní
technické literatury, Praha 1973, s. 71.
23 LANGHAMER, Antonín: Železnobrodské sklo,
národní podnik, In: HEJRALOVÁ, Petra, LANGHAMER, Antonín: Katalog sbírky skla a bižutérie Městského muzea v Železném Brodě. Městské muzeum
v Železném Brodě 2015, s. 17–20.
24 KNĚZŮ KNÍŽOVÁ, Michaela, op. cit. v pozn. 5.
25 LHOTSKÝ, Zdeněk, ústní sdělení. DRAXLER,
Jan, op. cit. v pozn. 22, s. 72 a 73. BELDA, Jaroslav:
Sklářské a keramické stroje I. Vysoká škola strojní
a textilní v Liberci, Liberec 1994, s. 123.
26 DRAXLER, Jan, op. cit. v pozn. 22, s. 72.
27 LHOTSKÝ, Zdeněk, op. cit. v pozn. 25. BELDA,
Jaroslav, op. cit. v pozn. 25, s. 123.
28 Dostupné on-line: http://www.glass-beads.cz/
vyrobky/o-koralkach. Vyhledáno 20. 6. 2017.
29 Dostupné on-line: https://www.youtube.com/
watch?v=Z_O0z_gHFfA. Vyhledáno 25. 8. 2017.
BELDA, Jaroslav, op. cit. v pozn. 25, s. 123. DRAXLER,
Jan, op. cit. v pozn. 22, s. 72 a 73.
30 Dostupné on-line: http://zako-glass.cz/vyroba/.
Vyhledáno 20. 6. 2017. BELDA, Jaroslav, op. cit. v pozn.
25, s. 125. DRAXLER, Jan, op. cit. v pozn. 22, s. 72 a 73.
31 LHOTSKÝ, Zdeněk, op. cit. v pozn. 25. Dostupné
on-line: http://www.glass-beads.cz/vyrobky/o-koralkach. Vyhledáno 20. 6. 2017). BACHTÍK, Stanislav,
op. cit. v pozn. 19, s. 86–91.
32 Dostupné on-line: http://www.glass-beads.cz/vyrobky/o-koralkach. Vyhledáno 20. 6. 2017). Dostupné
on-line: http://zako-glass.cz/vyroba/. Vyhledáno
20. 6. 2017). BACHTÍK, Stanislav, op. cit. v pozn. 19,
s. 86–91 a 131–138. RADOSLAV, Filip: Povrchové
zušlechťování skleněných polotovarů v bižutérním
průmyslu. In: KOLEKTIV: Hutní sklářská příručka. Malování, pokovování a příbuzné techniky. Nakladatelství
státní technické literatury, Praha 1973, s. 77.
33 LANGHAMER, Antonín, op. cit v pozn. 23, s. 20.
34 KNĚZŮ KNÍŽOVÁ, Michaela, op. cit. v pozn. 5.
35 Tloušťka mačkaných kamenů se pohybuje nejčastěji v rozmezí cca 4,4–4,8 mm.
36 ROŽÁTOVÁ, Eliška, ústní sdělení. KNĚZŮ KNÍŽOVÁ, Michaela, op. cit. v pozn. 5.
37 ROŽÁTOVÁ, Eliška, op. cit. v pozn. 36. LANGHAMER, Antonín, op. cit. v pozn. 23, s. 17–20. KNĚZŮ
KNÍŽOVÁ, Michaela, op. cit. v pozn. 5.
38 ROŽÁTOVÁ, Eliška, op. cit. v pozn. 36. Příkladem
takových kombinací mohou být např. mozaiky Elišky
Rožátové v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
nebo v Městském muzeu v Železném Brodě a mozaiky
Antonína Drobníka (mateřské školy v Železném Brodě
a v Zásadě, svatební obřadní síň v Železném Brodě).
39 LANGHAMER, Antonín, op. cit. v pozn. 23, s. 20.

[Obr. 6, 7] Antonín Procházka: Strom poznání, Nová ulice, Ústí nad Labem – Střekov. Mozaika z mačkaných
kostek nalepených na hliníkový plech. Celkový pohled a detail poškození. Foto: M. Knězů Knížová

40 ROŽÁTOVÁ, Eliška, op. cit. v pozn. 36.
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b) Mozaika z rotačně mačkaných (lisovaných) kostek (RM technologie)
Tento typ mozaikových kostek se začal vyrábět v roce 1967 v Jabloneckých sklárnách společně s litou mozaikou, 41 v 80. letech 20. století výroba rotačně mačkané (lisované) mozaiky pravděpodobně patřila pod Preciosu. 42 Rozměr a tvar
rotačně mačkaných kostek je shodný s tvarem a rozměrem strojově vyráběných
železnobrodských mačkaných kostek, 43 a to 12 × 16 mm.
Rotační mačkadlo je vysoce produktivní automaticky pracující mačkací stroj,
který se využívá pro výrobu bižuterie. Zpracovává proužek roztavené skloviny
vytékající ze žlabu tavicí pece. V Jabloneckých sklárnách v Desné se tavila v kontinuálních vanách transparentní sklovina zakalovaná pískem. 44 V Preciose se tavily naopak mačkárenské tyče, které se vkládaly do kelímku umístěného v přestavovací pícce, kam se vešlo asi 20 tyčí. 45 Typické pro tuto technologii výroby
mozaikových kostek bylo, že se v kelímku tavily dva druhy tyčí: alabastrové, mezi
něž se vkládaly tyče barevné, proto byly tyto mozaikové kostky žíhané. 46
Rotační mačkání kostek probíhá tak, že proužek roztavené skloviny natéká mezi
dva proti sobě se otáčející kotouče, které mají na svém obvodu formy. Otáčením
obou kotoučů se formy v lisovací poloze k sobě přiblíží, a tím vylisují z procházejícího proužku skloviny žádaný tvar. Vymačkané mozaikové kameny tvoří spolu
s brokem nekonečný pásek, který se na konci transportního pásu láme, tempe-

41 MELICH, Jaroslav: Výrobní programy Jabloneckých skláren v Desné v letech 1945–1980. Text
přednášky pro pobočku Vědecko-technické společnosti Československa – silikáty, v Jablonci nad Nisou,
1981. Knihovna Muzea skla a bižuterie Jablonec nad
Nisou, s. 27–28.
42 KOUCKÝ, Jiří, Preciosa a.s., ústní sdělení. MELICH,
Jaroslav, op. cit. v pozn. 41.
43 KNĚZŮ KNÍŽOVÁ, Michaela, op. cit. v pozn. 5.
44 MELICH, Jaroslav, op. cit. v pozn. 41.
45 KOUCKÝ, Jiří, op. cit. v pozn. 42.

46 KOUCKÝ, Jiří, op. cit. v pozn. 42.

[Obr. 9] Jaromír Čičatka: Krajina, ulice Karla Čapka, Krupka. Detail – rotačně lisovaná mozaika. Foto I. Kučerová.

47 KOUCKÝ, Jiří, op. cit. v pozn. 42. BELDA, Jaroslav,
op. cit. pozn. 25, s. 125. PETRÁŠKOVÁ, Helena a kolektiv: Technologie skla pro 3. ročník středních průmyslových škol sklářských, SNTL, Praha 1984, s. 124.
48 DRAXLER, Jan, op. cit. v pozn. 22, s. 73.

ruje, odbrokuje a zušlechťuje leštěním v ohni. 47 Mozaika se vyráběla na speciálním rotačním mačkadle upraveném přímo pro její výrobu s dávkováním skloviny
z přímého nátoku. 48
Mozaiky z rotačně mačkaných kostek tvořil Josef Kolář (mozaika Hry na mateřské škole v Orlové), Jan Hána (mozaika s motivy motýlů a ptáků na průčelí mateřské školy v Klášterci nad Ohří), Karel Štětkář (mozaika Žena s džbánem v Návsí
a Holubice ve Velké Polomi), Jaromír Čičatka (mozaika Krajina v Krupce, viz obr.
8, 9) a dále Josef Menš (mozaiky v Děčíně, v Krupce a v Ústí nad Labem) a Petr
Menš (mozaika Severočeský kraj v Ústí nad Labem) aj.

4. Litá (válcovaná) mozaika

49 BÁRTA, Rudolf, HLAVÁČ Jan: Sklářství. Státní
nakladatelství technické literatury, Praha 1963, s. 141.
50 MELICH, Jaroslav, op. cit. v pozn. 41. KAMIŠ, M.:
Mozaika z nepřetržitého pásu. Sklo a bižutérie, 20. 3.
1967, nestránkováno.
51 MELICH, Jaroslav, op. cit. v pozn. 41. PETRÁŠKOVÁ, Helena, op. cit. v pozn. 47, s. 138.

[Obr. 8] Jaromír Čičatka: Krajina, ulice Karla Čapka, Krupka. Celkový pohled. Foto I. Kučerová.
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Rudolf Bárta v roce 1963 píše o mozaikových kamenech vyráběných „na zvláštních
strojích přímo litím do kostiček“. 49 Ve velkém objemu se však litá mozaika začala
vyrábět až od roku 1967 v Jabloneckých sklárnách50 v Desné „tvarováním zakalené skloviny tažené na způsob tvarování tyčí“. Z vanové pece vytékala sklovina mezi
dva otáčející se válce, z nichž jeden byl tvarovaný a tvořil nekonečný pás se třemi
řadami mozaikových destiček. Rozměry těchto destiček byly 20 × 20 × 4 mm. 51
Litou mozaiku pro svou tvorbu použil např. Jaroslav Malich (mozaika Sklo a skleněná bižuterie v Desné, realizace Sklárny v Desné, 1968), Ludmila Jandová (mozaika Řeka květů v Litomyšli, viz obr. 10, 11) nebo Drahomír Tůma (mozaika Pramen
v Dolní Lutyni, kde je litá mozaika kombinovaná se sintrovanou), Vladimír Stibůrek

(mozaika Jitřenka v Chomutově, kde je litá mozaika kombinovaná s řezaným plochým sklem a pravděpodobně i se sintrovanou mozaikou) a Bohumil Matal (abstraktní motiv v Brně ve Štafáčkově ulici, kde je kombinovaná litá a sintrovaná mozaika).
5. Sintrovaná mozaika
52 ŠTEFL, Viktor: Využití skelné slinované mozaiky ve
stavebnictví. Sklář a keramik, 1968 (18), č. 9–10, s. 238.
53 KOUCKÝ, Jiří, op. cit. v pozn. 42.

54 BACHTÍK, Stanislav, op. cit. v pozn. 19, s. 128–131.
KOUCKÝ, Jiří, op. cit. v pozn. 42.

55 VESELÝ, J.: A new complement of modern architecture. Czechoslovak Glass Review, 1957 (12), č. 5,
s. 21–22. ŠMEJKAL, Jaroslav: Glass mosaics – the
building material of the future. Czechoslovak Glass
Review, 1959 (14), č. 5, s. 3–5. ŠTEFL, Viktor, op. cit.
v pozn. 52.

V Jablonci nad Nisou se sintrovaná (slinovaná) mozaika vyráběla od roku 1958. 52
Po roce 1993 byla její výroba ukončena. 53
Sintrování (slinování) je bižuterní technologie, při níž je výrobek zhotoven z prášku či drti skla. Prášek živcového skla s barvivem a přídavkem pojiva (cukr, škrob,
později deriváty celulózy) se ovlhčil asi 2 % vody. Takto vzniklá sypká směs se
vložila do forem, ve kterých se vylisoval požadovaný tvar. Poté se výlisky umístily
do slinovací pece, ve které při teplotě 800–1000 °C dojde ke slinutí výlisku. 54
Sintrované mozaikové kostky (destičky) vykazují vysokou odolnost proti povětrnosti a také další testy, kterým byla sintrovaná mozaika podrobena, ukázaly, že je
vhodným stavebním materiálem pro exteriérové obklady budov. 55
Typický rozměr sintrované mozaiky je 20 × 20 mm, tloušťka 3–4 mm. Sintrovanou
mozaiku kromě Zdeňka Sýkory používali také Miroslav Houra (mozaika Postava
v Chomutově), Jaroslava Solovjevová a Jan Solovjev (mozaika Město a chemické
závody Lovosice, viz obr. 12, 13), Karel Malich (geometrická plastika opatřená sintrovanou mozaikou v Jablonci nad Nisou). Sintrované kameny bývaly v mozaice
také kombinovány s litou mozaikou (D. Tůma, A. Stibůrek, B. Matal, viz výše) aj.

[Obr. 10] Ludmila Jandová: Řeka květů, Komenského náměstí, Litomyšl. Celkový pohled. Foto: V. Říhová.

[Obr. 11] Ludmila Jandová: Řeka
květů, Komenského náměstí,
Litomyšl. Detail – litá mozaika.
Foto: V. Říhová.

[Obr. 12] Jaroslava Solovjevová, Jan Solovjev: Město a chemický závod Lovosice, ulice Karla Maličkého, Lovosice. Celkový pohled na mozaiku. Foto M. Knězů Knížová.
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59 Zánik mozaik je spojen se zanedbáním údržby,
která může vést až k totální destrukci, se zateplováním budov, s tématem mozaiky, ale také s neznalostí
a nezájmem o toto odvětví výtvarného umění.

provedený v letech 2012–2015 ukázal, že u řady mozaik byla zanedbána jejich
pravidelná údržba a mnohá díla zanikla. 59 To, že česká mozaika obsahuje mnoho
kvalitních výtvarných děl, je však nesporné a je jen otázkou času, kdy veřejnost
plně rehabilituje význam tohoto uměleckého odvětví. Věříme, že hlubší poznání
tohoto oboru a užívaných technologií a materiálů k tomu také přispěje.

Poděkování
Tento příspěvek vznikl v rámci projektu NAKI číslo DG16P02M056 Restaurování
mozaiky tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene, jehož poskytovatelem
je Ministerstvo kultury ČR.

[Obr. 13] Jaroslava Solovjevová, Jan Solovjev: Město a chemický závod Lovosice, ulice Karla Maličkého, Lovosice. Detail sintrovaných mozaikových kostek. Foto M. Knězů
Knížová.

6. Mozaiky z plochého skla
Na mozaiky se užívá také ploché sklo čiré i opakní, bezbarvé i barevné. Čiré bezbarvé sklo se povrchově zušlechťovalo malbou, pokovením apod. Skleněné střepy bylo možné využít v různých tvarech a velikostech.
Na počátku 20. století používala ploché sklo jako mozaikový materiál brněnská
firma B. Škardy (Umělecký ústav pro malbu, leptání a broušení skla). 56 Příkladem
práce této firmy je mozaika Sv. Filip a sv. Jakub v průčelí kostela v Rousínově, mozaika XIII. zastavení křížové cesty – Pieta podle Joži Úprky na Svatém Hostýně,
další mozaiky najdeme v Brně a Olomouci. V druhé polovině 20. století se ploché
sklo užívalo v porovnání s ostatními typy skleněných materiálů méně často, příkladem tohoto typu mozaik mohou být díla Jiřího Jaromíra Drozda (ostravská domovní znamení: Letící husa, Zpívající ptáček, Pták a Sluníčko), někdy se užívalo
v kombinaci s prefabrikovanými kostkami, příkladem jsou mozaiky Josefa Menše
nebo mozaika Vladimíra Stibůrka, viz výše.

Závěr
Mozaiková tvorba byla po roce 1948 ovlivněna obdobím komunismu a stala se
výrazovým prostředkem této doby. 57 Snad proto byla v 90. letech mozaika opomíjena laickou i odbornou veřejností. 58 Průzkum exteriérových skleněných mozaik

56 Firma Škarda – reklama na s. 20. In: Výstava
umělecká, průmyslová a národopisná v Hodoníně,
pořádaná na povznesení Hodonínska r. 1892. Zdroj NK,
systém Kramerius. KŘENKOVÁ, Zuzana, ŘÍHOVÁ, Vladislava: Skleněné mozaiky od konce 19. do poloviny
20. století – příspěvek k umělecké topografii Moravy.
Zprávy památkové péče, 2017 (77), č. 3, s. 207–218.
57 KOTOUČ, Jiří: Střídmě i velkoryse. Časová úvaha
k výhledům zachování klasických oborů řemeslné
práce. Umění a řemesla, 1953, č. 5, s. 163–164.
58 Malý zájem o mozaiky s výjimkou mozaiky
Posledního soudu dokládá poměrně nízký počet
publikací, likvidace mozaikářské dílny Ústředí uměleckých řemesel a n. p. Železnobrodské sklo, kterou
po její privatizaci provozovala do roku 2007 paní
Marie Vrabcová, její dlouhodobá vedoucí. Publikace
z 90. let 20. století: FÁBEL, Karel, op. cit, pozn. 15.
BROUL, Julius: Vzpomínka na Ing. Michala Ajvaze,
otce české skleněné mozaiky. Sklář a keramik 1994
(44), č. 9–10, s. 154. Po roce 2000 pak byly vydány
souborné publikace LANGHAMER, Antonín, op. cit.
v pozn. 2, s. 72. ADLEROVÁ, Alena, op. cit. v pozn. 2.

16

17

Plzeňský výtvarník
Karel Březina a jeho dílna
leptaného skla

epoxidu tak, aby se nechal lépe využívat nejen ve výtvarnictví, ale především
v průmyslu a dalších oblastech života. Březina jako příměs zkusil to, co se mu
jako výtvarníkovi nabízelo první, tedy olejové barvy. A oproti všem předpokladům to fungovalo. Po testování ve Svobodově ústavu se ukázalo, že výsledkem
je světlostálá hmota odolná vůči mechanickému poškození, a dokonce i povětrnostním podmínkám. Tak vznikl epromal, který si nechali se Svobodou v roce
1963 patentovat. Březina jím pak namaloval řadu závěsných obrazů, které jsou
na první pohled identifikovatelné svým reliéfním charakterem i bledou barevností, a také několik větších výjevů jako dekoraci veřejných interiérů. O něco později
mu pak Svoboda pomohl cennými radami, když hledal cestu k ovládnutí postupu
leptání tabulového skla.

Marcel Fišer

I.
Karel Březina (1922–2004) studoval po válce na pražské UMPRUM (Alois Fišárek, Jaroslav Benda), poté se vrátil do rodné Plzně, kde pak prožil celý svůj život.
Tvořil v mnoha technikách (vedle klasické olejomalby i linoryt, mozaiky kamenné
i skleněné, dřevěné reliéfy, aradekor atd.), z nichž některé jsou dokonce autorské, jak se k tomu za chvíli dostaneme. Vedle volné tvorby se intenzivně zabýval
i prací pro veřejný prostor, opět v mnoha různých technikách: podle soupisu realizací jich má na svém kontě sto osm!1 Tou nejznámější je výzdoba nádražní haly
v Českých Budějovicích, kde provedl jednu ze dvou mozaik 2 a nástěnnou malbu
Vývoj železnice, zdaleka největší počet položek však představují interiérové vitráže z leptaného skla. Nejčastěji mají funkci dveřních výplní, ale najdeme mezi
nimi i vitráže čistě dekorativní nebo třeba státní znaky v čele obřadních síní. Většinou jsou součástí celkového řešení interiéru, kde jsou zastoupena i díla v jiných
technikách nebo od jiných autorů. Přesto však lze říci, že za oním ohromujícím
počtem realizací je právě precizní zvládnutí této techniky, kterou si postupně
osvojil zhruba mezi roky 1970 až 1972, tedy v době, kdy se umění ve veřejném
prostoru těšilo mimořádné státní podpoře a zažívalo ohromný rozmach. Mohl si
tak vybudovat vlastní specializovanou dílnu, kterou tato náročná a nebezpečná
technologie vyžadovala, se zaučenými pracovníky, z větší části příslušníky jeho
rodiny – se svou ženou výtvarnicí Janou Březinovou, s jejím bratrem a se svým
zetěm, manželem dcery z prvního manželství.
Březina byl spíše konzervativně založeným umělcem. Oblíbeným motivem jeho
obrazů a grafik byly pohledy na města a jejich život, a to i z řady cest do zahraničí
(např. Kuba, střední Asie). Zakázky prováděl v nejrůznějších stylech, od dekorativně stylizovaných přírodních motivů přes abstraktní transpozice přírodních dějů,
ornamentální kompozice organické i geometrické povahy až po využití zajímavých
textur, což platí zejména pro leptané sklo. Charakteristickým rysem jeho tvorby
však byl zájem o výtvarné technologie. Důležitou roli v tom sehrál i jeho celoživotní přítel od dětských let strávených v Plzni na Letné Bohuslav Svoboda, významný
chemik, působící ve Výzkumném ústavu syntetických pryskyřic a laků v Pardubicích. Sám byl amatérským výtvarníkem, ve výtvarném prostředí ho však známe
především ze sympozia v umělých hmotách Artchemo v Pardubicích (1968, 1969),
vůbec prvního toho druhu na světě, kde působil jak odborný poradce. 3
Svoboda už na začátku 60. let Březinovi nadhazoval různé výtvarně-technologické problémy, týkající se práce s epoxidovými pryskyřicemi. V té době byla vyhlášena tzv. tematická soutěž, jejímž cílem bylo vyvinout technologii probarvování

1 Soupis je publikován v katalogu výstavy Karel
Březina 1922–2004, vydaném v Plzni v roce 2012
Unií výtvarných umělců Plzeňské oblasti k výstavám
v Galerii Jiřího Trnky a ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje v Plzni.
2 Je to mozaika s městským motivem. Autorem
druhé s motivem jihočeské vesnice je Václav Boukal,
s nímž společně zvítězil v soutěži. Své návrhy oba
koncipovali tak, aby působily jednotným dojmem.

3 „Odborným poradcem byl Ing. Bohumil Svoboda,
CSc., zkušený chemik ovládající různé technologické
postupy, který měl rád moderní umění a sám byl činný
jako amatérský výtvarník.“ MANDYSOVÁ, Hana, úvod
katalogu, Artchemo 1968/1969, VG Pardubice 1995.
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[Obr. 14] Karel Březina při práci na reliéfech pro podnik Jitka Otín, 1969.
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II.
Březina se k této technice nedostal jen tak náhodou. Vznik jeho dílny souvisí
s dlouhou tradicí českého skla a konkrétně leptané vitráže, do níž se vřazuje. Proto je namístě zde zhruba nastínit i tento širší kontext. Ten už dnes dobře známe
díky první syntetické práci věnované české poválečné vitráži – magisterské diplomové práci Veroniky Sellami Žďárské, kterou v roce 2014 obhájila na Ústavu
dějin křesťanského umění KTF UK v Praze. 4 Zde si z ní vypůjčím jen základní
přehled vývoje leptané vitráže.
Po druhé světové válce došlo k obrodě českého sklářství zejména díky ateliéru
Josefa Kaplického na VŠUP v Praze. Studenti si zde mohli vyzkoušet i techniku
leptaného skla. 5 Na počátku 50. let se objevil značný zájem o leptané skleněné
tabule, nejspíš v souvislosti s nástupem sorely. O „zvýtvarnění“ tohoto řemesla
se nejvíce zasloužil Bohuslav Šimice, který v roce 1955 založil samostatné stře-

4 SELLAMI ŽĎÁRSKÁ, Veronika: Česká vitráž
od roku 1945 až po současnost. Diplomová práce.
Ústav dějin křesťanského umění KTF UK Praha 2014.
6 POHRIBNÝ, Arsen: V ateliéru pro leptání skla.
Umění a řemesla, 1962, č. 1, s. 38–40.

5 Viz rozhovor s Martou Kerhartovou dále.

7

SELLAMI ŽĎÁRSKÁ, Veronika, op. cit., s. 43.

8 Tenké jemné linie. Rozhovor Milana Hlaveše
s Martou Kerhartovou. Fórum S, 2005, č. 6, dostupné on-line: http://www.glassrevue.com/news.asp@
nid=3787.html.

disko pro leptání skla pod Ústředím uměleckých řemesel v Praze, kde je vytvářel podle návrhů vlastních i svých kolegů. Druhým významným centrem se v té
době stal národní podnik Železnobrodské sklo, kde bylo v roce 1950 založeno
výtvarné středisko Sklo do architektury pod vedením Jaroslavy Brychtové. Zde
se produkovaly vitráže malované, pískované i leptané. Jako výtvarník zde pracoval Antonín Drobník, který vytvořil stovky dekorativních oken a stěn, své návrhy
zde ale realizovala i řada externích spolupracovníků, včetně takových jmen jako
Vladimír Kopecký nebo Adriena Šimotová.
Šimiceho technologický postup podrobně popsal Arsen Pohribný v textu věnovaném jeho dílně z roku 1962 v časopisu Umění a řemesla. Zároveň ho srovnává s jinými metodami. 6 Šimice pokryl celou skleněnou tabuli asfaltovým krytem,
na který pak přenesl pomocí pauzovacího papíru motiv, jejž předtím nakreslil
na karton. V krytu pak vytvořil kresbu, nejčastěji nožem pro silně zaleptanou linii nebo tupováním pro mdlou; u Kaplického se prý i v této technice pracovalo
jehlou, která umožňovala jemnější kresbu. Svou roli hrála i doba ponoření do
kyseliny fluorovodíkové v rozmezí od 20 minut až po 4 hodiny a její koncentrace, kde Šimice zjistil, že každých 5 % přináší trochu jiný efekt. Všechny tyto
prostředky se naučil bravurně ovládat. Svou metodou vytvářel jak reálné motivy,
tak i amorfní struktury, připomínající například stékání kapek po skle. Dříve se
prý, jak dále referuje Pohribný, používaly jiné postupy. První spočíval v tom, že
se vlastní motiv namaloval asfaltovým krytem, takže zůstával průhledný. O něco
lepší byl druhý způsob, který se vyučoval před druhou světovou válkou v ateliéru
Františka Kysely. Ten byl založen na obráceném principu. „Vykrývalo se pozadí,
a to rozdrchaným štětcem, který zaručoval měkkou konturu.“
Sellami Žďárská uvádí ještě třetí postup, který prý užívali právě v Železném Brodě. Zaměstnanci dílny zde nanášeli kyselinu štětcem přímo na plochu skla, takže
námět se podobal obrazu.7 Tamní výrobky byly v protikladu k těm od Bohuslava
Šimiceho celé neprůhledné.
Další cenný popis toho, jak práce touto technikou v praxi probíhala, máme od
sklářské výtvarnice Marty Kerhartové. „Začali jsme na škole ještě s asistentem
Františkem Burantem (tj. ve zmíněném ateliéru prof. Kaplického na VŠUP – pozn.
autora). Leptali jsme jistě proti všem hygienickým povolením ve sklepě na UMPRUM v dřevěné kádi. (…) Musel jste moc dávat pozor, abyste se nepoleptal. Když
to stříkalo, i ředěná kyselina, tak jste měl dírky na šatech a na punčochách nebo
stopy na ruce. Je to snad nejhorší kyselina, rozbíhá se a nepřestane, pořád jede dál
a nevypláchnete ji, pokud jste si ji nalil koncentrovanou. A pak, když jsem leptala
u Šimice, to už bylo něco jiného. Tam bylo lepší vybavení, a také jsem sklo nedávala
do vany sama. Bylo to bezpečné. I když jsem třeba u realizace byla, leptal on.“ 8

III.

9 Tato část příspěvku se opírá o vyprávění manželky Karla Březiny Jany Březinové, také výtvarnice,
která se podílela i na výrobě leptaných skel.
[Obr. 15] Bohuslav Šimice (1929–1992).
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Březinovu plzeňskou dílnu Sellami Žďárská ve své práci vůbec nezmiňuje a nejspíš o ní neví, přestože jinak je její výčet velmi podrobný… Jak dále ukážeme,
lze ji velmi dobře vřadit do schématu dvou center, které popsala, neboť její vznik
přímo souvisí s dílnou Bohuslava Šimiceho.
Karel Březina se k leptání dostal vlastně náhodou, a to už v dosti pokročilém
věku, kdy se blížil k padesátce. 9 V roce 1969 byla v Plzni dokončena výšková
budova Hutního projektu nedaleko centra, lidově zvaná Bohemka podle zdejší
restaurace Bohemia. V ní se nacházely dekorativní vitráže z leptaného skla, které
navrhl výtvarník Jiří Hájek a realizoval je právě u Šimiceho.

(Zde je na místě malý exkurz: Onen dnes zcela neznámý malíř Jiří Hájek /1923–?/
byl sice rodákem z Klabavy nedaleko Plzně, po absolvování Akademie v ateliéru
Otakara Nejedlého však zůstal v Praze. V roce 1955 se zúčastnil důležité Výstavy
jedenácti ve výstavní síni Ars nakladatelství Melantrich, kde poprvé vystoupilo
jádro budoucí skupiny Máj 57 a v roce 1958 jej najdeme mezi desítkami jmen na
brněnské výstavě Umění mladých výtvarníků Československa. Do Plzně přišel
až v polovině 60. let v rámci zajímavého, u nás zcela ojedinělého a dodnes důkladně neprozkoumaného fenoménu. Na pozvání západočeské pobočky Svazu
výtvarných umělců zde ateliéry a nejspíš i stipendia získalo několik pražských
umělců – František Pacík, Slavoj Nejdl, Jiří Hanzálek, Zděnek Brdlík, Stanislav
Staněk a možná i další. Tito sochaři a malíři vytvořili v druhé půli 60. let v Plzni
i v celém tehdejším Západočeském kraji opravdu hodně prací pro veřejný prostor, za všechny jmenujme Nejdlův působivý Pomník obětem fašismu a válek
před budovou Českého rozhlasu v Plzni (1965–67). Někteří z nich v Plzni dokonce zakotvili natrvalo, přestože s ruskou okupací ona akce skončila a normalizačním vedením Svazu byla dokonce uváděna jako příklad nezdravých tendencí
pražského jara.)
Hned v roce 1970 se jedno sklo v restauraci Bohemia rozbilo a Hájek navrhl Březinovi, o němž věděl, že předtím dělal vitráže pískované a že je obecně zručným
technologem, aby se pokusili o repliku, že to prý není nic obtížného. Zajeli se tehdy
spolu dvakrát podívat k Šimicemu, aby okoukli jeho postup. Březina se pak s po-

[Obr. 16] Proces leptání skleněných desek, archiv Karla Březiny.

[Obr. 17–19] Vyjmutí zaleptaného skla z lázně a vymývání asfaltového krytu, archiv Karla Březiny.
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mocí rad zmíněného Bohuslava Svobody pokusil zřídit improvizovanou dílnu. Nutno říci, že se mu tehdy do toho příliš nechtělo a tato první práce opravdu skončila
neúspěchem. Ale problém už ho chytil, a následovaly tak dva roky intenzivních
zkoušek, které přinesly své ovoce. Postupoval metodou pokusu a omylu, zkoušel,
jak bude sklo reagovat na jednotlivé koncentrace a způsoby prorývání krytu. Také
asfalt (nakupoval ho v Touškově) měl různé kvality. Pronajal si bývalou cukrářskou
dílnu pana Hájka v Radyňské ulici, kde se vyráběl turecký med. V přízemí byly dvě
místnosti, v té větší velká silná pracovní deska z mramoru. Později získal dům celý
a v patře pak dělal mozaiky. Kyselinu si zprvu opatřoval ze zahradnictví, kde s ní
myli skleníky. Leptalo se ve vanách vyplněných silným igelitem, při prvních pokusech to byl jen laťový rámeček. Sklo brali z různých skláren, nejvíce z Rychnova.
Nejdříve museli obrousit hrany, aby se igelit ve vaně neprořízl, poté ho odmastili.
Jiří Hájek zprvu v dílně pomáhal, a dokonce zde i přespával. Jeho spolupráce však
netrvala dlouho a její ukončení nebylo vůbec příjemné: doslova na vlastní kůži totiž pocítil zrádnost kyseliny fluorovodíkové, jak ji výše popsala Marta Kerhartová.
Při jedné z prvních zakázek asi v roce 1973 se rozhodl, že bude leptat v noci sám.
Kyselina se mu však nešťastně dostala do prořízlé rukavice a nepomohlo mu, že
ruku hned namočil do vody. Protože to bylo jeho první samostatné leptání, paní
Březinová jata neblahou předtuchou se rozhodla zkontrolovat, zda je vše v pořádku, a pozdě večer se ještě do dílny vypravila. Zde ho našla téměř v bezvědomí.
Ihned ho převezli do nemocnice, nejdříve do plzeňské a odtud do rokycanské,
kam ještě tu noc přijel jeho přítel chirurg z Prahy, aby ho operoval. Přes tento
rychlý zákrok přišel o několik prstů.
Úspěšná činnost dílny začala v průběhu roku 1972 a v roce 1974 přišla i první velká zakázka: výzdoba tehdy renovovaného Cizineckého domu v Plzni na Lochotíně, dnes provozovaného jako Hotel Garni. Podílelo se na ní mnoho plzeňských
výtvarníků a interiéry jsou tu dodnes velmi dobře zachovány.10 Následovala řada
dalších. Pravidelný přísun zakázek mu zajišťovala především dlouhodobá spolupráce s architektem Zdeňkem Šmídem, který stál v čele projekční kanceláře plzeňského Truhlářského družstva; byla to tedy de facto spolupráce s architektem
i výrobcem v jednom. Spolu s ním provedl zejména řadu výzdob lázeňských interiérů v Mariánských a Františkových Lázních a Karlových Varech. Jen ve Františkových Lázních jich bylo asi sedm. Některé jsou už odstraněny (Léčebný dům
– dále jen LD – Pawlik), jiné pietně opraveny (Vojenský lázeňský ústav, dnes LD
Kijev) a další, jako například Lázně III, a zejména LD Flora dodnes přežily v dobrém stavu, ovšem v nejbližší době lze očekávat kompletní rekonstrukci.11 Právě
lázeňské domy nabízí zajímavý doklad výzdoby v různých technikách z jedné, tj.
Březinovy, ruky při kompletní obnově interiéru, od leptané vitráže ve vstupních
dveřích až po velkoformátové kamenné mozaiky u bazénů. Co se leptaných výplní týče, pro každý léčebný dům volí jiný výzdobný styl, někdy geometrický, jindy
uvolněnější, například ve zmíněném LD Flora na florální téma.
Svou dílnu Březina využíval téměř výhradně pro své autorské návrhy. Někdy, zejména když měla zakázka větší rozsah, musel – jako nestraník – přibrat dle tehdejších nepsaných pravidel dalšího spoluautora zejména z koryfejů svazu (např.
Josefa Šteffela). Ovšem i tehdy musel jeho karton upravit tak, aby byl v dané
technice vůbec proveditelný, a de facto ho celý pozměnit podle svého. Jedinou
výjimkou byla spolupráce s malířem, grafikem a autorem několika barevných vitráží Stanislavem Staňkem, dalším z oněch pražských výtvarníků, který se však
v Plzni usadil natrvalo. Ten jej v roce 1986 požádal, zda by v jeho dílně nemohl provést svůj návrh pro rozměrné sklo do nově opraveného Divadla J. K. Tyla

[Obr. 20] Karel Březina, výzdoba vstupní části budovy Vojenského lázeňského ústavu ve Františkových Lázních (dnes LD Kijev), 1985–88 (dveřní
výplně z leptaného skla, vpravo skleněná mozaika, vzadu za ní dřevěný reliéf).

10 „V letech 1973–1975 podstoupil Cizinecký dům
výrazné, na svou dobu velmi zdařilé stavební zásahy,
zejména v interiérech. Projekt vypracoval plzeňský
architekt a malíř Klement Štícha. Nově vzniklé,
výtvarně atypicky pojaté sály a salonky byly luxusně
vybaveny a doplněny o kvalitní uměleckořemeslné
prvky od plzeňských výtvarníků Ladislava Fládra,
Stanislava Staňka, Zdeňka Kejzlara či Břetislava Holakovského. Interiér budovy (…) se až do dnešních
dnů zachoval v takřka intaktním stavu a jako jedno
z nejautentičtějších souborných uměleckých děl (tzv.
gesamtkunstwerk) Československa první poloviny
sedmdesátých let by si zasloužil památkovou ochranu.“ Heslo Cizinecký dům Akciové společnosti, dříve
Škodových závodů v Plzni 1928–1931 na internetovém projektu Plzeňský architektonický manuál.
Dostupné on-line: http://pam.plzne.cz. Vyhledáno
5. 7. 2017.
11 ČERNÝ, Zbyněk – FIŠER, Marcel: Umění ve Františkových Lázních. Horažďovice 2017, s. 114–121.

[Obr. 21] Karel Březina, dveřní výplň z leptaného skla, LD Rubeška ve Františkových Lázních, 1985.
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12 FIŠER, Marcel – RUND, Michael: Umění v Sokolově. Horažďovice 2013, s. 80.

[Obr. 22] Karel Březina, dveřní výplň z leptaného skla, LD Flora ve Františkových Lázních, 1981-82.

[Obr. 23] Karel Březina, dekorační zástěna z leptaného
skla, LD Flora ve Františkových Lázních, 1981–82.
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Drama a Opera. Březina po určitém váhání souhlasil, i tehdy byl jeho zásah do
podoby práce velmi silný.
Karel Březina svou dílnu na leptané sklo provozoval téměř čtyřicet let a poslední
skla vyrobil ještě deset let po revoluci. Své vitráže uplatnil asi v sedmdesáti interiérech, kde je v řadě míst najdeme dodnes. A dnes se s nimi dokonce setkáme
i v muzejních sbírkách – když byly v roce 2017 při renovaci správní budovy Hnědouhelných dolů a briketáren v Sokolově odstraněny dvě z prosklených mezistěn,
které dekorovaly chodbu, podařilo se je zařadit do sbírek Muzea Sokolov a Galerie výtvarného umění v Chebu.12

Sochař Vladimír Šmíd
Zuzana Krišková

I.
Sochař a keramik Vladimír Šmíd (6. 1. 1930–9. 6. 1998) se narodil v severočeských Teplicích. Po druhé světové válce začal studovat na Odborné škole keramické v Teplicích (1945–1948), kde byl silně ovlivněn osobností svého učitele,
kubistického malíře Josefa Kiliána. Zprvu čerpal podněty z malířství, především
z tvorby Josefa Čapka, se kterým byl Kilián vězněn v koncentračním táboře. Po
střední škole se přestěhoval do Prahy, kde byl zaměstnán v keramické firmě Krutý. V dílně se podle zadaných modelů vyráběly sošky pro renomované autory,
mimo jiné pro Jana Laudu nebo Václava Irmanova. V roce 1950 byl přijat na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou do ateliéru keramiky prof. Otty Eckerta.
[Obr. 25–27] Fotografie ze studií na VŠUP, 1950–1951.

[Obr. 28, 29] Školní práce, hlína, 1950–1951.

1 Obnova řízení – žádost o přezkoumání trestní věci,
1970. Dokument v pozůstalosti.

2 Dle Šmída byl posudek zfalšován, jako jeden z důkazů uváděl, že byl podepsán rektorem dr. Jaromírem
Pečírkou, který nebyl rektorem a v této době měl být
ze školy vyloučen, in: ibidem.
3 Šmíd byl z neznámých důvodů, i přes opakovaně
zamítnuté žádosti o prominutí zbytku trestu, nečekaně propuštěn z vězení před jeho uplynutím.

[Obr. 24] Vladimír Šmíd, asi 60. léta.
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Přes dobrý prospěch neunikl poměrům, které na škole panovaly po únorovém
převratu. Sám k tomu o dvacet let později v rehabilitačním řízení řekl: „Pro své samotářství a pro svou malomluvnost, která vyplynula z jednání tehdejšího výboru
při ČSM, který pronásledoval každého, kdo s jásotem a nadšením nepřijal obludné nepravdy a křivdy, byl jsem před ukončením druhého semestru v roce 1951 na
tzv. tehdy kolektivu označen za individualistu stranícího se kolektivu a jako takový
nemohl jsem již dále na této škole pokračovat v dalším studiu. Za této pro mne
beznadějné situace jsem byl přesvědčen, že nenajdu žádné zastání, a to zejména
ani u svého profesora Eckerta, který v této době byl jeden z mála profesorů, který
s jednáním výboru ČSM nejen vždy souhlasil, ale aktivně jej i podporoval.“ 1 Po
zjištění, že nebude moci dále studovat, se společně se spolužákem malířem Antonínem Šlajchrtem, který byl ve stejné situaci, rozhodli zcela impulzivně a bez
jakýchkoliv příprav utéct za hranice do Francie nebo Itálie, kde chtěli dostudovat.
Ilegální přechod hranic se uskutečnil 24. června 1951 a byl nadmíru dramatický.
Po přeplavání Dunaje ze Slovenska do Rakouska a překonání hraničního pásma
s minovým polem byli oba studenti zadrženi v sovětském pásmu Vídně ruskými
vojáky. Následoval urychlený transport do Bratislavy, kde byli předvedeni před
Státní soud a odsouzeni za nedovolené opuštění republiky a velezradu na sedm
let tvrdého žaláře. Mezi další tresty patřilo propadnutí majetku, peněžitý trest
a ztráta občanských práv po dobu deseti let. Stojí za zmínku, že během soudního
procesu dorazil k soudu posudek ze školy, který oběma uškodil a měl vliv na výši
trestu. 2 Následující období (24. června 1951–19. září 1957) strávil Šmíd v uranových dolech v Jáchymově, Horním Slavkově a v Příbrami. 3 Vzhledem k podmínkám, které v padesátých letech v těchto vězeňských táborech panovaly, šlo

[Obr. 31] Prostorová křižovatka, tužka na papíře, 1959.

[Obr. 32] Počátek a konec jedno jsou, kresba, tužka na papíře, 1959.

[Obr. 30] Vězeň, kresba, tužka na papíře, 50. léta.

o nejhorší období Šmídova života. Jak je patrné z dopisů adresovaných rodičům,
přes všechno fyzické a psychické vypětí překvapivě neztrácel pozitivní pohled
na svět. To dokládá úryvek z jednoho z nich: „V životě se člověk nevyhne nikdy
starostem, které se nám jeví jako nepříjemné. Nezbývá, než pochopit a smířit se
s jejich nevyhnutelností. Vždyť jsme tady na té ,kouli‘ jenom jednou.“4

4

Dopis z 30. dubna 1957. Dokument v pozůstalosti.

II.
Vladimír Šmíd byl nepochybně dlouhým vězněním poznamenán na zbytek života. Optimistická povaha mu ale nedovolila propadnout skepsi. S traumatickými
zážitky se po propuštění vyrovnával pomocí nejrůznějších duchovních směrů.
V rámci dobových možností se intenzivně zajímal o přírodní vědy, východní filozofii (mj. četl Bhagavadgítu), křesťanství, psychologii, ale například také o jógu,
což u nás nebylo koncem padesátých let úplně obvyklé.
Po návratu do běžného života začal pracovat ve Spojených keramických závodech v Teplicích. Jeho kolegy zde byli například malíř Václav Blahoš nebo písničkář a básník Karel Kryl. Ve stejné době se vrátil k volné tvorbě a tento návrat je

[Obr. 33] Básník, keramika, konec 50. let.

5 Co právě děláte? Vladimír Šmíd: keramik a sochař,
Teplice. Severočeský deník, příloha, s. 10. Výstřižek
v pozůstalosti, nedatováno.
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možné chápat jako svého druhu arteterapii. Nejprve hodně kreslil – velké množství až manických autoportrétů střídal s kresbami pokoušejícími se o nalezení
harmonie a řádu. Abstraktní kresby odrážejí zájem o „nadpozemské“ proudění
energií a hledání smyslu života. Svědčí o tom i názvy některých z nich, například
Počátek a konec jedno jsou (1959) nebo Prostorová křižovatka (1959).
Na počátku šedesátých let se věnoval především keramice. Vyhovovala mu proto, že celý proces práce s materiálem od vykopání hlíny až po vypalování mohl
zvládnout sám bez cizí pomoci. Zmínil to i v jednom z mála rozhovorů, které za
svůj život poskytl: „Teď mám období, že dělám točenou keramiku, nejsou to nějaké hrnce nebo vázičky, jsou to takové intimní plastiky, figury a tváře.“ 5 Intimní
jsou už samotným měřítkem – nedosahují více než 15 centimetrů. Na přelomu
padesátých a šedesátých let vytvořil sérii meditativních keramických hlav se zavřenýma očima. Nabízí se zde paralela s tvorbou Zbyňka Sekala, který prošel
podobnou zkušeností koncentračního tábora a ve čtyřicátých letech vytvořil sérii
hlav se zavřenýma očima. Ta vrcholila Mrtvou hlavou (1957), která symbolizuje
beznaděj, prázdnotu a konec. Oproti tomu jsou Šmídovy hlavy, nesoucí poetické
názvy, spojeny s jinými významy, které mají blízko k symbolismu počátku 20. století. Zavřené oči tu znamenají vnitřní soustředění, klid duše, ale také vystoupení
z vnějšího světa, ovšem nikoliv ve smyslu smrti jako u Sekala.

V roce 1963 uspořádal Šmíd svou první samostatnou výstavu v teplickém muzeu.
Vystavil zde keramické figury a promačkané nádoby, které měly blízko k pravěkým a starověkým kulturám, o čemž vtipně svědčí citát z knihy návštěv od neznámého pisatele: „Keramika pěkná, jen mám pocit, jako bych se díval na výtvory
člověka halštatské kultury.“ 6 Výstava sklidila pozitivní ohlasy a i jistý rozruch kvůli
neobvyklé instalaci, kdy byly stěny výstavního sálu pokryty starou pytlovinou
a doplněny o objekty z trámů. „Zájem o tvorbu náhle objeveného tvůrce byl tak
velký, že se na severu v těchto dnech o nikom jiném nemluvilo.“ 7 Na základě výstavy a vzhledem k příznivější politické situaci byl Šmíd přijat do Českého fondu
výtvarných umělců a mohl poprvé začít působit jako nezávislý výtvarník. O rok
později byl přijat do Svazu československých výtvarných umělců. Od roku 1964
se také pomalu dostával k veřejným zakázkám a jeho tvorba byla zastoupena
na významných dobových přehlídkách: v roce 1968 na 1. trienále jihočeských,
severočeských a západočeských výtvarných umělců v Galerii výtvarného umění
v Chebu a v roce 1969 na liberecké výstavě Socha a město, kde se ocitl mezi
nejlepšími českými sochaři šedesátých let.

6 Dokument v pozůstalosti.

7 KOUKAL Pavel: Hledání pevného břehu. Jak šel
život sochaře Vladimíra Šmída. Severočeský deník,
7.–8. dubna 1990, s. 8.

[Obr. 35, 36] Bez názvu, keramika, počátek 60. let.

[Obr. 37] Neidentifikovaný reliéf a Vladimír Šmíd, keramika, počátek 60. let.

III.
Šmíd vytvořil za svůj život několik desítek prací pro veřejný prostor v severočeských městech. Tuto část jeho tvorby lze v nejjednodušším schématu rozčlenit
podle materiálu. Nabízí se začít od keramiky, ke které měl nejblíže. Zřejmě nejstarší prací je abstraktní reliéf z počátku šedesátých let, k němuž se zachovaly
fotografie v autorově pozůstalosti. V té době ještě nebyl členem Svazu, a nemohl
se tudíž účastnit soutěží na veřejné zakázky, proto pravděpodobně nebude pod
realizací podepsán. Šmíd své reliéfy zpracovával vždy v abstraktním schématu.
Jak již bylo řečeno, byl vášnivým kreslířem a řada jeho kreseb působí jako návrhy
na reliéfy – sochařské vidění se promítá do důrazu na objem zprostředkovaný
kontrastem tmavých a světlých ploch. Reliéfům se věnoval i ve své volné tvorbě
a řada z nich patří k jeho nejlepším dílům. Zpracování plochy mu bylo nejpřirozenější a úzce souvisí s keramickým školením, kdy studenti vytvářeli kresebné
návrhy na výtvarné řešení povrchu keramiky.

[Obr. 34] Bez názvu, keramika, konec 50. let.
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[Obr. 38] Neidentifikovaný reliéf, detail, keramika, počátek 60. let.

[Obr. 39] Neidentifikovaný reliéf, detail, sádra, počátek 60. let.

[Obr. 41] Keramický reliéf, keramika, sídliště Podžatecká, Most, 1966–1968.

[Obr. 42, 43] Návrhy na keramický reliéf pro sídliště
Podžatecká, Most, tužka na papíře, nedatováno

[Obr. 40] Keramický reliéf, keramika, sídliště Podžatecká, Most, 1966–1968.

[Obr. 44] Model pro keramický reliéf pro sídliště Podžatecká, Most, sádra, nedatováno.
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[Obr. 45, 46] Jaroslav Bejček: Keramický reliéf, keramika, sídliště Podžatecká, Most, 1966–1968.

[Obr. 49] Keramická stěna, detail, keramika, Kulturní dům, Most, počátek 70. let.

[Obr. 47] Návrh na keramickou stěnu, Kulturní dům,
Most, počátek 70. let.

Jedny z prvních keramických reliéfů, které vytvořil, se nacházejí na sídlišti Podžatecká v Mostě (1966–1968). Na této realizaci můžeme vidět, jak reliéfy začlenil do plochy fasády panelového domu. Organické tvarosloví připomíná siločáry
a křivky energií, kterými se zabýval ve zmíněných kresbách z padesátých let. Na
fasádě jsou dále dva reliéfy od Jaroslava Bejčka. 8 Na rozdíl od Šmídových nejsou plastické a jsou řešeny čistě v rámci plochy s důrazem na popisnost a texturu materiálu.
Reliéfní práce, která ve Šmídově tvorbě představuje výjimku, je keramická stěna
pro Kulturní dům v Mostě z počátku sedmdesátých let. Schéma rozvržení vychází ze čtvercového základu, který je různými kombinacemi skládán k sobě. Tento
způsob práce byl svého času kritizován jako „mechanické sestavování, postup,
jenž vede do slepé uličky, ve které zabloudil spolu s keramikem i architekt“.9 Šmí-

[Obr. 48] Detail dlaždice, keramická stěna, detail,
keramika, Kulturní dům, Most, počátek 70. let.

8 Umělecká díla Jaroslava Bejčka a Li Ki Sun
v Mostě. Magistrát města Most, Most 2012. V brožuře
je Šmídův reliéf připsán Bejčkovi. Bejček byl během
sedmdesátých let Šmídovým blízkým přítelem,
pravděpodobně tedy řešili zakázku společně. Na
dobových fotografiích z ateliéru je zachyceno, že
Šmíd původně vytvořil pro sídliště reliéfy tři. Z jakého
důvodu nebyl třetí osazen, se zatím nepodařilo zjistit.
9 PODZEMNÝ Richard: Keramika varchitektuře.
Umění a řemesla, 1962, č. 5, s. 192.

[Obr. 50] Keramická stěna, keramika, Kulturní dům, Most, počátek 70. let.
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da však nelze podezírat z toho, že by stěnu jen mechanicky sestavil: z návrhů je
patrné, že konečné seskupení čtverců důsledně promýšlel, tak aby dosáhl efektu
organické plastičnosti.
Největší Šmídovou realizací je tři metry široký reliéf na fasádě cihelny v Libochovicích (1974). Na rozdíl od reliéfů na sídlišti Podžatecká se nesnaží být nenápadnou součástí budovy, naopak svým výtvarným řešením ozvláštňuje její nikterak
zvláštní průmyslový ráz.10 Keramický reliéf ve Štětí s názvem Směr (1984) opakuje již řečené principy tvorby založené na skládání keramických dílců.

10 Na realizaci se podílel Jaroslav Bejček.

[Obr. 55, 56] Keramický reliéf Směr, Obchodní dům,
Štětí, 1985.

[Obr. 51] Keramický reliéf, přípravná fáze, keramika, Cihelna, Libochovice, 1974.

[Obr. 52] Keramický reliéf, keramika, Cihelna, Libochovice, 1974.

[Obr. 53] Návrh na keramický reliéf, Cihelna, Libochovice, 1974.

IV.

[Obr. 54] Model na keramický reliéf pro Libochovice, sádra, 70. léta.

Nedílnou součástí Šmídovy tvorby byla práce v kameni. Je zajímavé sledovat, jak
Šmíd své kamenné plastiky zapojoval do okolí. V případě, že byla plastika určena
do prostředí parku nebo jiné zeleně, umístil ji přímo na zem. Pokud byla v prostředí industriálního charakteru, zvolil její umístění na sloupek nebo sokl.
Šmíd byl v práci v kameni samouk. Kámen si oblíbil, protože se jedná stejně jako
u hlíny o přírodní materiál, který mohl opracovávat rukama a celou realizaci provést
ve vlastní režii. Naopak v bronzu z tohoto důvodu téměř nepracoval. Při práci na
velkých zakázkách v kameni musel využít i pomoci jiných sochařů. Od konce šedesátých let až do konce osmdesátých let pracoval u Šmída jako asistent Čestmír
Suška. Na rozdíl od abstraktních reliéfů, které jsou svého druhu dekorací a doplňkem architektury, plní Šmídovy kamenné plastiky roli zástupného symbolu, jednoznačného a konkrétního znaku, a to přesto, že i ony působí abstraktně. Právě do
nich se promítala duchovní schémata, kterými se Šmíd celý život zabýval.
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Jednou z prvních volných plastik, kterou Šmíd realizoval, byl Klaun (1968) pro
Chomutov. Tento druh plastik dostal v knize Vetřelci a volavky souhrnné označení
„morové sloupy“.11 Plastiky tohoto typu plní funkci orientačních bodů v nových
zástavbách vybudovaných na „zelené louce“, tak jako tomu je v případě bytových
domů v Chomutově. Pro Šmída byl klaun symbolem radosti, ke které paradoxně
v roce 1968 nebylo moc důvodů. Na jedné přípravné kresbě k plastice se nachází
filozofický přípis: „Radost pochází sama od sebe-klaun?“ 12 Jelikož se jedná o prostředí městské zeleně, posadil Šmíd Klauna rovnou na zem. Jednotlivé boky plastiky jsou řešeny reliéfním až řezbářským způsobem, každá strana byla vytvořena
pro samostatný pohled. Formální stylizace prozrazuje fascinaci kubismem, která
Šmída provázela od mladých let.

11 KAROUS Pavel (ed.): Vetřelci a volavky. Praha
2013, s. 260.

12 Kresba v pozůstalosti, nedatováno.

[Obr. 58] Klaun, osazování, Chomutov, 1968.

[Obr. 59] Klaun, čelní pohled, sádra, 60. léta.

[Obr. 57] Klaun, pískovec, Chomutov, 1968.

[Obr. 60] Klaun, zadní pohled, sádra, 60. léta.

[Obr. 61] Věra Janoušková, Sloup, osinkocement, Novodvorská, Praha, 1969.
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13 Co právě děláte? Vladimír Šmíd: keramik a sochař,
Teplice, op. cit.

Další plastika nese název Žena/Květ (1971). Původně byla umístěna v umělém
jezírku před Císařskými lázněmi v Teplicích. Při přípravných kresbách a modelech vycházel Šmíd z ženského těla, které se při práci postupně proměňovalo do
tvaru lotosového květu. „Je to takový symbol ženy, vlastně spíš květ než žena.“13
Lotosový květ v prostředí vodní plochy dával bezesporu smysl, dnes je Žena/
Květ odsunuta na trávník nedaleko současné fontány.

[Obr. 62, 63] Model pro plastiku Žena/Květ, sádra,
přelom 60. a 70. let.

[Obr. 67] Žena/Květ, mramor, Císařské lázně, Teplice, 1971.

[Obr. 64] Současný stav, 2017.

[Obr. 65] Žena/Květ, současný stav, mramor, Císařské lázně, Teplice, 1971.

[Obr. 68] Žena/Květ, mramor, Císařské lázně, Teplice, 1971.

[Obr. 66] Žena/Květ, mramor, Císařské lázně, Teplice, 1971.
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[Obr. 72] Fotografie ženského aktu, nedatováno.

[Obr. 70] Bez názvu, detail, pískovec, sídliště Bílá
cesta, Teplice, 1975.

[Obr. 74] Torzo ženy, celkový pohled, bronz,
Most, 1970.

[Obr. 69] Bez názvu, pískovec, sídliště Bílá cesta, Teplice, 1975.

Největší Šmídovu kamennou volnou plastiku najdeme na sídliště Bílá cesta v Teplicích (1975). Čistě modelovaný spirálovitý tvar odkazuje na přírodniny, například
na tvary ulit, ale má také spirituální konotace, které byly již naznačeny na začátku
v souvislosti s jeho kresbami – může se jednat o myšlený začátek a konec, ale zároveň nekonečno v duchovním pojetí. Pro Šmída bylo typické, že se do „nehostinných“
prostředí nově vzniklých sídel snažil vnášet právě tento další duchovní rozměr.
Plastika Torzo ženy byla prvně vystavena v roce 1969 na výstavě Socha a město,
kde byla navržena ke koupi, ale nakonec ji získalo město Most. Jedná se o Šmídovu
jedinou veřejnou realizaci provedenou v bronzu. Prvně zde uplatnil postup, který bude i dále aplikovat na volné plastiky pro veřejný prostor, tedy schéma menší
plastiky umístěné dle potřeby na více či méně objemný sokl nebo sloup. Šmíd byl
z keramiky zvyklý na menší měřítko, takže umístěním plastiky na podstavec docílil monumentality pomocí sobě vlastních prostředků. Na přípravných kresbách lze
pozorovat cestu k abstrahování tvaru ženského těla. Jako předloha mu posloužila
fotografie ženského aktu, která se nachází v jeho pozůstalosti. Plastika Galera na
sídlišti Pražské předměstí v Bílině (1977) je koncipována na stejné bázi jako předchozí Torzo ženy, jen v drobnějším měřítku.
V litoměřické realizaci Květ (1979) se uplatňuje již zmiňované posazení plastiky na
železný sloupek. Květ se nachází v areálu podniku Obnova, kde v průmyslové architektuře chybí jakákoliv zeleň. Šmíd ji sem pomyslně navrátil prostřednictvím plastiky s florální tematikou, kterou v souladu s charakterem areálu doplnil o sériově
vyráběný prvek – železný sloupek, který je danému prostředí vlastní. Stejný princip
použil v plastice Pták/Holubice (1987) v Teplicích u komplexu budov Telekomunikace. V obou případech docílil toho, že se na plastiky lze dívat z podhledu – tedy
proti obloze, která byla pro Šmída důležitou hodnotou. „Mám rád modrou barvu,
protože v ní cítím prostor, je to prostor, ve kterém lítají ptáci, je to prostor, kterej já
hledám, kterej je pro mě, jako sochaře, strašně důležitá věc.“14

[Obr. 71] Bez názvu, pískovec, sídliště Bílá cesta,
Teplice, 1975.

[Obr. 75] Model, Torzo ženy, detail, přelom 60. a 70. let.

[Obr. 73] Torzo ženy, bronz, Most, 1970.

14 Tamtéž.
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[Obr. 79, 80] Květ, pískovec, areál Obnovy, Litoměřice, 1979.

[Obr. 76, 77] Galera, pískovec, sídliště Pražského předměstí, Bílina, 1977.

[Obr. 78] Bez názvu, sádra, nedatováno.

[Obr. 81, 82] Pták/Holubice, pískovec, Telekomunikace, Teplice, 1987.
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V.
Kromě reliéfů pro architekturu a volných plastik vytvořil Šmíd za svůj život mnoho funkčních plastik od keramických zvířat pro dětská hřiště a mateřské školky
až po fontány a pítka. Zde se již nedržel rozvržení, které tu bylo popsáno, tedy
keramika pro architekturu a kámen pro volné plastiky, ale dle svého cítění libovolně přecházel z jednoho materiálu do druhého. Za jednu z nejzdařilejších lze
považovat soubor Sedátek (1972) před nově vybudovaným nákupním střediskem v Mostě. Tehdy zde ještě nebyla vzrostlá zeleň, jak je tomu dnes, a Šmíd
pomocí sestavy z opracovaného kamene vytvořil prostor upomínající na přírodní
zákoutí. Přípravný model stavěný do různých uskupení dokládá, jak promýšlel
konečné rozvržení tak, aby působilo co nejpřirozeněji.

[Obr. 83] Model pro Sedátka, sádra, 70. léta.

[Obr. 84]

[Obr. 87] Kašna, pískovec, Most, 70. léta.

[Obr. 86] Model ke Kašně, Most, sádra, 70. léta.

[Obr. 89] Model pro funkční plastiku, neurčeno.

[Obr. 84, 85] Sedátka, pískovec, nákupní středisko, Most, 1972.
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[Obr. 88] Funkční plastika, neurčeno.

VI.

15 Velké poděkování zde patří především rodině autora, která mi v mém výzkumu vyšla maximálně vstříc.

Tento příspěvek se snažil přiblížit tvorbu sochaře, jehož život téměř kopíroval
kulturně-politickou situaci v zemi, počínaje těžkými padesátými léty, strávenými
v žaláři, přes svobodná šedesátá léta plná úspěchů, až po příchod normalizace, kdy se potýkal s problémy způsobenými kolegy umělci, kteří upozorňovali na
jeho politický „vroubek“ a tzv. velezradu. Vladimír Šmíd se se vším dokázal vyrovnat a vytvořit neobyčejně rozmanité dílo, které stojí za důkladnější pozornost.
Jeho tvorbou se dosud nikdo systematicky nezabýval a vzhledem k množství nezpracovaného materiálu je celé bádání teprve na začátku.15
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Sochaři Antonín a Gizela
Kuchařovi

nedostatek kvalitního materiálu. Ještě horší osud postihl další díla určená pro
veřejná prostranství, o jejichž existenci se zachovaly jen kusé záznamy (např. dílo
Píseň pro Nitru, Hornický reliéf pro Handlovou, plastika Pionýr, sochařské vybavení sokolovského divadla, dnes již neexistujícího, a řada dalších prací). Teprve
v druhé polovině 50. let získala rodina, již se dvěma dětmi, konečně byt v Karlových Varech, a sice v bývalé věznici, zčásti devastované budově, kterou pro své
členy zakoupila pobočka pražské Propagační tvorby. Byla tam však již možnost
práce v ateliéru i na přilehlém venkovním prostranství. Komplikace tohoto sdružení nebraly konce, a manželé Kuchařovi se tak od roku 1953 věnovali již jen
vlastní tvorbě.

Zdenka Čepeláková

Manželé Kuchařovi patří k nejvýraznějším uměleckým osobnostem poválečného Karlovarska, k prvnímu sledu českých výtvarných umělců v příhraničním regionu, dříve převážně německém uměleckém prostředí. Přestože na Karlovarsku
strávili celé tvůrčí období svého života a zanechali zde řadu sochařských děl, a to
jak pro veřejná prostranství, tak komorních, neuskutečnila se ani jejich monografická výstava, ani monografie či katalog, ani soupis díla. Publikace s textem, který
napsal Antonín Kuchař, nesměla z ideologických důvodů vyjít, což – kromě jiných
zklamání – poznamenalo autorovu vůli ke zveřejňování díla a kontakt s veřejností
a ovlivnilo i jeho životní skepticismus. Chybí i evidence tvorby u autorů samých.
Ojedinělé práce zaznamenávaly jen katalogy regionálních kolektivních výstav.
Často v nich šlo o pozměňované údaje a datace, často nejsou známy ani jejich
osudy. Pokusy o soupis díla čerpají z nejrůznějších dokladů a seznam je nepřesný
a nepochybně neúplný. Jak obtížné je dospět ke skutečnému soupisu díla, o tom
svědčí okolnost, že z 51 zaznamenaných prací Antonína Kuchaře, včetně modelů
a prací uváděných pod odlišnými názvy nebo známých jen z fotografií, je doloženo a bylo dohledáno 25 děl, z 59 prací Gizely Kuchařové bylo dohledáno 20
prací, z 11 děl uváděných jako společná bylo dohledáno 9. Výstava, připravovaná
Galerií umění v Karlových Varech na rok 2017 v ostrovském Letohrádku, a její
průvodní katalog se snaží tento dluh alespoň zčásti vyrovnat.
Akademický sochař Antonín Kuchař se narodil 13. prosince 1919 v Olomouci, zemřel 16. května 1997 v Karlových Varech. Byl absolventem Průmyslové školy
sochařské a kamenické v Hořicích a Akademie výtvarných umění v Praze u profesora Otakara Španiela. Jeho studium přerušilo válečné období. V letech 1942
až 1945 byl pracovně nasazen do keramické dílny v Drážďanech. Seznámil se
zde s Gizelou Ernou Zuberovou (2. listopadu 1920 – 30. září 1980), dcerou kamenického mistra v Chodově u Karlových Varů, absolventkou Státní odborné
školy pro průmysl porcelánu v Karlových Varech a Akademie výtvarných umění
v Drážďanech, žákyní profesorů Otto Rosta a Karla Albikera. To byl začátek ojedinělé umělecké symbiózy obou sochařů i jejich životních osudů, a to začátek
mimořádně dramatický. Zažili spolu ničivý nálet na Drážďany na sklonku války
i svízelnou cestu do Čech, již s ročním synem Petrem. Antonín Kuchař dokončil pak studia na Akademii a zůstal již na Karlovarsku, kde se začínalo formovat
české umělecké prostředí. I tam čekal rodinu život plný překážek. Zpočátku to
bylo provizorium v Krásně (Schönfeld), kde se manželé Kuchařovi usídlili v dřevěném ateliéru po zdejším keramikovi Willi Russovi. Stejně složité bylo nalézt
zde uplatnění. Zklamaly pokusy o spolupráci s porcelánkou, stejně jako pozdější
činnost v oboru užité grafiky a suvenýrů. Z oblasti volné tvorby to byly portréty
a dobové zakázky – pomníky T. G. Masaryka v Krásně a Svatavě a Sovětského
vojáka v Božičanech. Tato díla však nepřežila jak z důvodů politických, tak pro

[Obr. 90] Flora či Sedící dívka, 1964–1967 (zřejmě datováno od modelu po realizaci), vápenec, v. 160 cm, Karlovy Vary, Sadový pramen. Socha již směřuje k autorovu vlastnímu souhrnnějšímu pojetí tvaru.
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[Obr. 92] Rodina, pískovec, realizace modelu, instalováno 1977, 200 × 350 cm, umístěno v Karlových Varech-Staré Roli. Momentálně ve špatném stavu, potřebuje ošetření a očištění.

[Obr. 91] Dipteros, 1964–1967, trachyt, v. 200 a 150 cm, Karlovy Vary-Stará Role. Trachyt je vyvřelá hornina mimořádné tvrdosti, která předpokládá rovněž souhrnnější
tvary a nabízí sochaři možnost osobitého pojednání. Název ukazuje k inspiraci sloupy antického chrámu, ale je zde i náznak vztahu obou částí, připomínajících stylizované
postavy. Toto pojetí bylo zřejmě ovlivněno uměleckými proudy a uvolněním výtvarného projevu v 60. letech.
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[Obr. 93] Nový život – Vítězství, 1974–1975, pískovec, v. 380 cm, původně jako zakázka pro Teplou, osazena
však teprve v roce 1989 v Karlových Varech na třídě Krále Jiřího.
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[Obr. 94] Jurij Alexejevič Gagarin, společná práce, odlito do bronzu roku 1975, v. 350 cm. Původně měla socha
stát v Karlových Varech, na vyvýšeném místě s oblohou v pozadí. Byla však instalována před Vřídelní kolonádou
a později přenesena na letiště v Olšových Vratech, kde má dostatek volného prostoru i bližší souvislost s prostředím. Kosmonaut je zachycen při návratu z vesmíru.

Jako autor děl určených pro veřejná prostranství je většinou uváděn pouze Antonín Kuchař či ve spolupráci s Gizelou Kuchařovou. Na jejich realizaci, kterou
manželé Kuchařovi pokládali teprve za definitivní tvůrčí čin, se však podíleli oba.
Tuto neoddělitelnou spolupráci charakterizovala v jednom z rozhovorů Gizela Kuchařová: „Na všech společných zakázkách pracujeme bez problémů oba. Kterýkoliv z nás může pokračovat tam, kde ten druhý předtím přestal.“
Její pravý, vlastní, neopakovatelný a mimořádně citlivý sochařský projev patří
však do oblasti tvorby komorní. Ve svých vrcholných pracích z 60. a 70. let mistrně využila možnosti serpentinu – hadce, tvrdé horniny, která se vyskytuje právě
v karlovarské oblasti. Minimálními prostředky, hrubou a jemnou strukturou až po
zcela hladký povrch dosáhla neopakovatelného výrazu. Řada hadcových plastik,
které nesou většinou jména antických božstev a osobností prozrazuje pochopení
antické uměřenosti a zároveň přesvědčivé charakteristiky. Téměř všechny tyto
práce se podařilo karlovarské galerii naštěstí včas získat pro své sbírky.
K vzácnému sochařskému nadání Gizely Kuchařové přispělo prostředí kamenické dílny jejího otce, chodovského sochaře Aloise Zubera. Tam poznávala základy

[Obr. 95–98] Čtyři reliéfy pro kolonádu v Mariánských Lázních (každý 200 × 200 cm), poslední společná práce manželů Kuchařových, model odlit do litiny. Vztahují se k historii lázní.

sochařské tvorby i práce s kamenem. Drážďanskou akademii absolvovala s výborným prospěchem. Patřila k vitálním ženám, které dokážou úspěšně spojovat
své umělecké poslání s rodinnými a existenčními povinnostmi a vyrovnávat se
s každou životní problematikou. Antonín Kuchař byl naproti tomu myslitel, polemik, skeptik s břitkou ironií. Gizela Kuchařová zemřela bohužel předčasně, dialýza, pro ni životně nutná, byla tehdy poskytována jen do věku šedesáti let.
Oběma autorům bylo společné klasické školení, obdiv a hluboké porozumění pro
antické sochařství, smysl pro krásu a harmonii lidského těla. Právě tak princip,
který Antonín Kuchař uvedl ve svém textu k nevydané monografii: „Nejpřirozenější a také nejústrojnější pro výslednou formu sochy v kameni je práce sochaře
přímo v materiálu, tehdy, kdy nastává nenapodobitelná symbióza mezi tvůrcem
a materiálem, kterého se zmocňuje, kamenem, který se pozvolna vzdává.“
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Pražské Vojanovy sady
70. a 80. let 20. století –
nerealizovaný přelud
sochařského parku
Marie Foltýnová

Na počátku sedmdesátých let 20. století začala Galerie hlavního města Prahy
opakovaně pořádat v letních měsících venkovní sochařské výstavy. Impulzem jistě
byl nejen vzrůstající počet sochařských výstav střední a mladší generace umělců, pořádání sochařských sympozií ve střední Evropě i u nás, ale také snaha dát
prostor zavedeným i novým začínajícím umělcům, aby si mohli vyzkoušet větší
formy tvorby v exteriéru – konkrétně v příjemném prostředí pražských Vojanových sadů. Zatímco výstavní programy kamenných galerií a výstavních síní byly
poměrně pečlivě kontrolovány, zda naplňují cíle kulturní politiky vládnoucí strany,
zdá se, že ve Vojanových sadech ve všech ročnících vládla volnější atmosféra. Tak
trochu v ústraní, za zdí a bez velké reklamy. V osmdesátých letech se po delší
odmlce myšlenka pravidelných výstav přeměnila v záměr vybudovat ve Vojanových sadech jakousi výstavní síň pod širým nebem. Projekt sochařského parku
se stálou expozicí vybraných plastik, doplněný krátkodobějšími výstavami, se ale
nakonec neuskutečnil. Od roku 1986 do roku 1989 proběhla ještě čtyři sochařská setkání, jejichž spojovacím článkem byly buď generační vztahy tvůrců, nebo
materiál jejich díla.

[Obr. 99–101] Z dokumentace k projektu Sochařského parku. Zákres do fotografie. V. Růžička. Archiv GHMP.
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Pro generaci českých poválečných sochařů byla šedesátá léta obdobím, kdy
se jejich tvorba vyrovnala té světové a svůj tvůrčí potenciál velmi sebevědomě
měřili na zahraničních a později stále více i na československých sochařských
sympoziích.1 Státní podpora umění ve veřejném prostoru začala poskytovat
řadě umělců v metropoli i v regionálních městech nové zakázky v podobě monumentálních realizací ve spolupráci s architekty. Celková poptávka po sochařské tvorbě zřejmě způsobila nebývalý a v následujícím desetiletí pokračující
trend zájmu o architektonickou i solitérní plastiku. Ze sochařských ateliérů
vysokých uměleckých škol vyšla v padesátých letech silná generace umělců,
z nichž někteří se prosadili i na světové scéně. 2 V první polovině šedesátých
let 20. století se dařilo lépe projektům sochařských výstav mimo hlavní město. Patrně první větší poválečnou přehlídkou sochařství byla výstava Socha 64
v Liberci. Liberecká galerie pak pokračovala v dramaturgii sochařských výstav
i v dalších letech výstavou rakouského sochařství a monografickými přehlídkami. 3 Po roce 1969 už nebyla situace tak uvolněná a veškeré umělecké projevy
byly kontrolovány ideovými komisemi při národních výborech. V sedmdesátých letech pokračovalo v rychlém tempu zaplňování veřejného prostoru díly
konformních umělců prosazovaných komisemi Českého fondu výtvarných
umění (ČFVU), přesto se stále mezi těmi průměrnými dařilo prosadit i dost pozoruhodných a progresivních realizací.

1 FIŠER, Marcel: Výtvarná sympozia v šedesátých
letech. Disertační práce. Praha UDU FF UK, 2011.
Nepublikováno, s. 42–44.

2 Silné osobnosti vycházely z ateliéru Josefa Wagnera a Bedřicha Stefana na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, jmenujme například Miloslava Hájka,
Miloslava Chlupáče, Věru a Vladimíra Janouškovy, Evu
Kmentovou, Zdeňka Palcra, Vladimíra Preclíka, Jiřího
Seiferta, Zdeňka Šimka, Olbrama Zoubka, Zdenu
Fibichovou či Jana Hendrycha. V ateliérech Akademie
výtvarných umění v Praze se školili Jiří Bradáček,
Hugo Demartini, Karel Hladík, Valerián Karoušek,
Josef Klimeš, Jiří Novák, František Pacík a další.

Sochařská setkání 1972, Vojanovy sady, 21. 5. – 30. 9. 1972
Z kypící atmosféry předchozí dekády se nesměle vynořil první pokus o venkovní
představení soudobého sochařství v hlavním městě. Autorkou koncepce a snad
i iniciátorkou prvního ročníku byla Jitka Severová, tehdejší kurátorka Galerie
hlavního města Prahy, která v roce 1972 uspořádala první soubornou výstavu
v prostředí Vojanových sadů na Malé Straně pod názvem Sochařské setkání
1972. Tehdejší tisk v několika málo anotacích vesměs reflektoval tuto výstavu
zejména jako zajímavost letní sezony. „Expozice ukazuje díla starších i mladých
umělců, a šťastně instalována mezi stromy, cestičkami sadů a záhony květin, nejen zkrášluje a oživuje prostředí, ale je také příspěvkem k výchově uměním.“4
Podle úvodního textu kurátorky nebylo záměrem představit souvislý vývojový
přehled, nešlo o kompaktní celek, ale spíše „o různorodost a soužití výtvarných
směrů v našem současném sochařství“. 5 Čtrnáct vystavujících umělců nebylo
podle ní ovlivňováno ve výběru prezentovaného díla, výběr byl limitován pouze
odolností vůči klimatickým podmínkám a možností volného umístění v sadech.
Nejstarším vystaveným dílem bylo Černé torzo Karla Lidického z roku 1936, naopak nejrecentnějšími drobné bronzy Půlakt a Nausika Františka Štorka. Dalšími
vystavujícími umělci byli Jiří Bradáček, Jan Hána, Antonín Kalvoda, Jan Kavan,
Josef Klimeš, Jan Kodet, Jiří Krištůfek, František Pacík, Zdeněk Palcr, Jiří Seifert,
Jindřich Severa, Jan Simota, Bedřich Stefan, Rudolf Svoboda, Vincent Vingler
a Zdeněk Vodička.
Mezigenerační setkání sochařů nepřineslo nic zásadního, snad kromě pozitivní
možnosti představit širší veřejnosti zkratkovitý průřez sochařskou tvorbou posledních třiceti let. Ani mezi autory, ani mezi díly nevznikla žádná konfrontace,
většina plastik představovala abstrahující formou figurativní náměty (Dívčí akt,
Ležící žena, Tři torsa…), alegorická ztvárnění přírodních jevů (Jaro, Léto, Metamorfóza…) či zcela abstraktní pojmy (Spojení, Způsob samoty, Páté přikázání…).
K výstavě byl vydán drobný katalog, plakát a pozvánka.

[Obr. 103] Katalog Sochařské setkání 1972. Na
obálce je model pro sochu Jaro od Jana Kavana.
Archiv GHMP.

3 SEIFERTOVÁ, Hana: Socha a město v liberecké
galerii 1969. In: Umělecké dílo ve veřejném prostoru,
Artwork in Public Spaces. Praha, Soros Centers for
Contemporary Arts Network, 1997, s. 11.

[Obr. 102] Zdeněk Palcr, Sedící žena, 1959. Pozitiv v archivu GHMP.

4 Citace z výstřižku Zemědělských novin, 20. 9.
1972, redakční zkratka (fč). Archiv GHMP.

5 SEVEROVÁ, Jitka: Sochařské setkání ve Vojanových sadech. In: Sochařské setkání 1972, katalog.
GHMP Praha 1972. Nepaginováno.

[Obr. 104] Jan Kodet, Sedící žena, 1957. Instalace ve Vojanových sadech.
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[Obr. 105] Jindřich Severa, Tři torsa, 1972. Instalace ve Vojanových sadech.

Sochařské setkání 1973, Vojanovy sady, květen–září 1973
V druhé půli května 6 se ve Vojanových sadech představil druhý ročník sochařské
výstavy, který tentokrát kurátorka Jitka Severová pojala jako setkání nejmladší generace. Mnozí z předchozí přehlídky byli profesory těch umělců, kteří byli
k setkání osloveni. Vesměs šlo o absolventy pražské Uměleckoprůmyslové školy
a Akademie výtvarných umění, někteří z nich měli možnost si exteriérovou monumentální tvorbu vyzkoušet poprvé. Oproti minulé přehlídce je mezi sedmnácti
vystavujícími i nemalé procento žen sochařek. Bohužel ani na plakátech, ani v interním zhodnocení kurátorky v archivu GHMP nebyl uveden kompletní soupis
vystavujících umělců. V dobovém tisku se uvádí někteří autoři a konkrétní díla,
např. Zemánkova Mokrá Julie nebo sochařské žerty Pavla Vilímka (Kolíček na
prádlo),7 organické tvary dřevěných stél Romana Podhrázského a Jiřího Beránka
či fantastická zvířata Marcely Vajceové a Stanislavy Kavanové. 8 V bibliografických záznamech výtvarníků se dále podařilo dohledat pravděpodobnou účast
Petra Císařovského, Kurta Gebauera a Lubomíra Šilara.

tů z ateliérů Otty Eckerta a Jana Kavana na pražské Umprum. Někteří sochaři
se účastnili i předchozí přehlídky, např. Marcela Vajceová a Stanislava Kavanová
nebo Lubomír Šilar, nově se objevují jména Magdaleny Jetelové, Antonína Bartoše a A. Bartošové, Michala Vitanovského, Michaela Dyrynka, Marie Hrabětové,
Jana Hričáka, Milana Chlíbce a Ludmily Peckové.

6 Konkrétní datace nebyla nikde specifikována.
Data nejsou uvedena ani ve strojopisném zhodnocení, které ke každé výstavě musel kurátor vypracovat.

Projekt sochařského parku

7 Rudé právo, rubrika Kultura, 14. 7. 1973,
výstřižek. Archiv GHMP.
8 Lidová demokracie, 26. 6. 1973, výstřižek.
Archiv GHMP.

Sochařská setkání 1974, Vojanovy sady, červen – srpen 1974

9 Zvací dopis GHMP od podniku Dílo ze dne 27. 11.
1979. Archiv GHMP.

Za velmi malé publicity v tisku se v roce 1974 konalo další sochařské setkání
pod kuratelou Jitky Severové, tentokrát se zaměřením na keramiku. Plastické
objekty i užitá a zahradní keramika vyšly z dílen třinácti autorů, většinou studen-

[Obr. 106] Plakát k výstavě Sochařské setkání 1973, Vojanovy sady, květen–
září 1973. Archiv GHMP.

[Obr. 107] Plakát k výstavě Sochařské setkání 1974, Vojanovy sady, červen – srpen
1974. Archiv GHMP.

Další pokračování letních výstav se nekonalo, což patrně souviselo s odchodem
kurátorky Jitky Severové z GHMP, neboť po ní se už v sedmdesátých letech přípravy podobných přehlídek nikdo neujal. Galerie hlavního města Prahy byla z pověření Národního výboru Prahy zastoupena v kulturních komisích, které se vyjadřovaly ke všem uměleckým aktivitám na území hlavního města. Vlastní nákupy
uměleckých děl ovšem musely procházet skrze podnik ČFVU Dílo. K umístění
nově získaných soch Jaro a Léto od profesora Vysoké školy uměleckoprůmyslové Jana Kavana bylo svoláno jednání komise pro spolupráci architekta s výtvarníkem kvůli „objasnění situace architektonické situace a výtvarného návrhu“ na
den 12. 12. 1979, na které byl pozván zástupce GHMP jako hlasující člen komise. 9
Zápis jednání komise jsem neměla k dispozici, lze si jen domýšlet, že buď přímo
při této schůzi, nebo během následujících měsíců byla vzkříšena myšlenka venkovní galerie ve Vojanových sadech. V další dohledané korespondenci ze dne 5.
8. 1980 se již naplno mluví o rozšíření projektu o dalších pět kamenných plastik, včetně požadavku na umístění dalších 20 volných soklů, které by sloužily pro
krátkodobé sochařské výstavy ve Vojanových sadech.
Projekt sochařského parku dostal za úkol architekt Vratislav Růžička, kterému
však zdravotní problémy zabránily, aby se projektu hned naplno věnoval, a budoucí instalace se tak odsunula o několik let. Architekt Růžička nakonec odevzdal projekt umístění Kavanových soch Jaro a Léto, dále umístění nových soch
z nákupů GHMP a instalace rezervních soklů pro další nákupy. S pořádáním
větších sochařských krátkodobých výstav již jeho návrh nepočítal. Celkem mělo
být natrvalo umístěno 13 soklů – pět pro sochy Jana Kavana (Jaro, Léto, Podzim,

[Obr. 108, 109] Cyklostylovaná kopie plánu rozmístění plastik a pohledových úhlů.
Z dokumentace k projektu Sochařského parku. V. Růžička. Archiv GHMP.
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[Obr. 110] Jan Kodet, Sedící žena, 1957,
dnes umístěná v Letenských sadech.

[Obr. 111] Jaro, Léto, Podzim, Zima od Jana Kavana, dnes v parku Kajetánka v Břevnově, Praha 6.

Zima, Schoulená dívka), další pro plastiky Matka Ladislava Pichla, Sedící žena
Julia O. Lankáše a opět Sedící žena Jana Kodeta;10 zbylých pět podstavců bylo
rezervováno pro plastiky, které měly být pořízeny v budoucnosti.
V roce 1986 již Galerie hlavního města Prahy upouští od původního záměru
a ohlašuje změnu koncepce. Z Vojanových sadů posléze nechává odvézt všechny dosud zde umístěné sochy Jana Kavana11 a obnovuje program letních sochařských přehlídek.

[Obr. 112] Bohumil Zemánek, Moře.

Skleněná plastika. Vojanovy sady 9. 7. – 31. 8. 1987

10 Postavu Sedící ženy vytvořil sochař Jan Kodet
v roce 1957. Ve Vojanových sadech byla osazena
v roce 1977. Dnes ji nalezneme v Letenských sadech,
kde je umístěna od roku 1990.
11 Čtyři pískovcové plastiky Jana Kavana s názvy
Jaro, Léto, Podzim, Zima byly z Vojanových sadů
odvezeny v roce 1988. Od roku 2012 jsou osazeny
v parku Kajetánka v Praze 6, kde nahradily původní
tři plastiky Vojtěcha Suchardy, které byly odstraněny
v souvislosti s rekonstrukcí přilehlého zámečku.

14 ČUBRDA, Zdeněk: Sklo v přírodním prostředí.
Rudé právo, 30. 7. 1987. Výstřižek. Archiv GHMP.

Koncepci výstavy se zřetelem na sklářské umění pod kurátorským vedením Vladimíra Skrepla, instalovanou s pomocí architekta Emila Zavadila, se nedala upřít
určitá nápaditost, i když kritici si ji spojili s předcházející přehlídkou sklářského
umění v Domě umění v Brně.14 Z dvaceti tří výtvarníků – Brychtová, Cígler, Exnar,
Exnarová, Fišar, Honzík, Karel, Kopecký, Lamr, Libenský, Matouš, Nekovář, Plíva,
Rožátová, Rybák, Roubíček, Roubíčková, Šabóková, Šuhájek, Vachtová, Vaňura,
Vašíček, Zámečníková, Žertová – tvořili většinu žáci ateliéru Stanislava Libenského

Sochařské setkání (generace 1941–51), Vojanovy sady 26. 6. – 28. 9. 1986
Obnovení tradice sochařských přehlídek v přírodní scenerii původně barokní zahrady se ujala kurátorka Marie Halířová. Galerie hlavního města Prahy byla samozřejmě hlavním pořadatelem, jako další pořádající instituce jsou na pozvánce
uvedeny také Sady, lesy, zahradnictví, podnik hl. m. Prahy. Halířová vyzvala ke
spolupráci přes 30 sochařů zabývajících se exteriérovou plastikou, o nichž se
domnívala, že by měli o účast na přehlídce zájem a splňovali generační kritérium umělců narozených mezi lety 1941 a 1951. Podle záznamů ČFVU jich bylo
37.12 Nakonec bylo ze 17 přihlášených vybráno 15 vystavujících umělců. Výstava se zároveň stala součástí opakované akce Pražské kulturní léto, jíž se snažily v osmdesátých letech pražské instituce a úřady obohatit kulturní život jinak
v letních měsících vylidněné Prahy. Vybraní sochaři a sochařky podle kurátorky
prezentovali „sochařské objekty od klasicky komponovaného aktu až k plastické
abstrakci, hyperrealismu a expresivní grotesce“.13 Byli to Michael Bílek, opět Kurt
Gebauer, Zdeněk Hošek, František Janouch, Ellen Jilemnická, Ivan Jilemnický,
Oldřich Karban, Jiří Kašpar, Stanislava Kavanová, Pavel Přikryl, Petr Šedivý, Milan Vácha, Alois Valenta, Jiří Volf a Bohumil Zemánek. Oldřich Karban se nakonec
kvůli (údajnému) rozbití jeho keramické plastiky při převozu výstavy nezúčastnil.
Výstava měla v tisku poměrně velkou odezvu, pro obecné publikum byli hraví
Gebauerovi Trpaslíci, humorné Bílkovy nebo Zemánkovy figury, Jilemnické obří
aktovka nebo v pohybu zachycená holčička Klára na židli od Petra Šedivého
snadno stravitelné.

12 Tento údaj uvádí sama Marie Halířová ve zprávě
k výstavě. Archiv GHMP.

13 Ibidem.

[Obr. 113] Plakát k výstavě Skleněná plastika, Vojanovy sady, červenec–srpen 1987.
Archiv GHMP.
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na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Některé skleněné objekty (Šabóková,
Roubíček) byly koncipovány přímo do prostředí Vojanových sadů, dnes bychom
je nazvali site specific instalacemi. Kritika si všimla i autorů, kteří se jinak skleněnou plastikou nezabývali (Lamr, Exnarová), a ocenila mezioborový přístup umělců. Křehký a barevný svět skla v kulisách zahrady musel být pro neorientovaného
náhodného návštěvníka zdrojem nečekaného a hlubokého zážitku.

Barevná plastika. Vojanovy sady červen–srpen 1988
Tentokrát se v externí spolupráci s Galerií hlavního města Prahy vrátila Jitka
Severová ke svým výstavním projektům ze sedmdesátých let. Za GHMP byla
komisařkou výstavy Olga Malá a s architektonickým řešením vypomohl opět
Emil Zavadil. Téma Barevná plastika zvolila autorka záměrně s jasným úmyslem
zasáhnout razantně sochami do proměnlivé přírody Vojanových sadů. Ve svém
zhodnocení pro Zpravodaj GHMP uvádí, že většina děl vznikla speciálně pro tuto
výstavu se zřetelem ke konkrétnímu místu v zahradě. I když se Severová podle
svých slov snažila přizvat ke spolupráci převážně nejmladší generaci, její výběr
se zčásti překrýval s konceptem výstavy Sochařské setkání (generace 1941–51)

[Obr. 115] Kurt Gebauer, Český rybník, 1988.

z roku 1986. V případě Olbrama Zoubka, Vladimíra Preclíka, Karla Nepraše a Aleše Veselého byla představena dokonce ještě generace starší. Nejmladším vystavujícím byl sochař Michal Gabriel, společnost mu dělalo několik o pár let starších
kolegů – Richard Konvička, Vladimír Merta, Jiří Plieštik, Stefan Milkov a Margita
Titlová Ylovsky. Do výběru autorky se dále dostali umělci Čestmír Suška, Naďa
Rawová, Zdeněk Hůla, Jiří Sozanský, opět Jiří Beránek, Aleš Lamr, Bohumil Zemánek, Jiří Sopko a publikem z předchozích ročníků oblíbený Kurt Gebauer.

Keramická plastika. Vojanovy sady 3. 7. – 31. 8. 1989

15 Další vystavující: Edita Děvínská, Tamara Divišková, Václav Dyntar, Hana Exnarová, Zdena Fibichová, Ivo Chovanec, Ivan Jelínek, Helena Loudová, Zdeněk Manina, František Pavlas, Hana Purkrábková,
Tomáš Proll, Eva Slavíková, Václav Šerák, Lubomír
Šilar, Petra Šťastná, Ladislav Švarc, Ida Vaculková,
Jindra Viková, Aleš Werner, Jitka Wernerová.

[Obr. 114] Plakát k výstavě Barevná plastika, Vojanovy sady, červen–srpen 1988. Archiv GHMP.
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Na poslední sochařské přehlídce, kterou ve Vojanových sadech opět uspořádala Galerie hlavního města Prahy spolu s podnikem Sady, lesy, zahradnictví, se
vzhledem k vybranému médiu, keramice, představili dva z autorů, kteří prostředí
sadů znali důvěrně ze sedmdesátých let – Antonín Bartoš a Jan Hričák –, a pak
i ti, kteří zde vystavovali v předcházejících letech. Z velkého počtu dvaatřiceti
vystavujících jmenujme například Jiřího Sopka, Čestmíra Sušku, Šárku Radovou,
Karla Pauzera, manžele Švankmajerovy, Bohumila Zemánka nebo třeba Jaroslava Rónu.15 Autorkou byla opět externě Jitka Severová, kurátorem Vladimír Skrepl.
Ve Vojanových sadech se s úspěchem vystavovala sochařská díla, která v mnoha
případech pobavila a někdy snad i kladla nepříjemnější otázky. Tehdy to byl ostrůvek rozverné svobody, letní uvolnění, vtipkování na vlastní účet, možnost vy-

[Obr. 118] Plakát k výstavě Keramická plastika ve Vojanových sadech z roku 1989.

zkoušet si své schopnosti tvorby v monumentálním měřítku, ve velkém prostoru
a v přírodních kulisách, nebo také zkouška čitelnosti díla v konfrontaci s nepředvídatelným publikem. Výběr autorů byl často veden snahou ukázat průřez (pražskou) sochařskou tvorbou, významně se promítla logická spolupráce s oběma
uměleckými vysokými školami, s Akademií výtvarných umění i Vysokou školou
uměleckoprůmyslovou, některé ročníky byly přímo založeny na tehdejších studentech, případně vedoucích sochařských ateliérů.
Dnes, kdy se nejen v Praze, ale i v dalších městech opakovaně konají přehlídky umění ve veřejném prostoru (připomeňme namátkou mezinárodní výstavy
Scuplture Grande v Praze, nový festival m3/Umění v prostoru, Sculpture Line
v Praze a v Plzni, přehlídky Kukačka v Ostravě, projekt Sochy pro Brno, v Liberci
činnost společnosti Spacium, Landscape festival apod.), se přelud sochařského
parku v uzavřených, poměrně stísněných sadech na Malé Straně zdá úsměvný.
S odstupem času je jasné, že posadit pár soch na sokl (jen proto, že je máme
v depozitáři, kde se na ně práší) opravdu není ta pravá prezentace kvalitního
umění. V současnosti čekáme od umění ve veřejném prostoru mnohem víc. Ptáme se po smyslu uměleckého díla, které míjíme, chceme od něj určitou interakci,
aby na nás promlouvalo, dráždilo nás, mělo pro nás svá skrytá sdělení. Umělecké
dílo by také nemělo být někde jen tak „postaveno“, je třeba uvažovat o vazbách
na okolní prostředí, architekturu, urbanistické, historické i sociální aspekty. Navíc
už dávno nelpíme na „soše“ z hmotného materiálu, v pevné neproměnlivé formě.
Sochařské parky v této podobě tak patří nenávratně minulosti.

[Obr. 116] Hana Exnarová, Můj tygr, 1989.

[Obr. 117] Jaroslav Róna, Sloní nohy, 1985.
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Sochy a plastiky českého krále
a císaře římského Karla IV.
v Karlových Varech
Božena Vachudová

Teprve ze dne 14. srpna 1370 jsou zachovány první písemné podklady o tom, že
panovník Karel VI. (1316–1378) propůjčil osadě Wary privilegium s výsadami
královského města podle tzv. loketského městského práva; to znamená, že došlo k povýšení warské osady na město. V tomto roce zde Karel IV. skutečně také
v říjnu pobýval, podobně jako v letech následujících.
Německý archivář a kronikář August Leopold Stöhr (1764–1831) působící jako
děkan v chrámu sv. Maří Magdalény v Karlových Varech a posléze v Chebu ve
svém díle Kaiser Karlsbad z roku 1810 zaznamenal, že Karel IV. okolí Vřídla navštívil již roku 1347 a léčil se zde. V nedochovaných německých historických
spisech bylo uváděno více letopočtů, zejména pak rok 1358, který byl považován za stěžejní – tedy jako datum založení města. Údajně právě v tomto roce si
Karel IV. nechal v blízkosti Vřídla postavit menší lovecký hrádek. Posléze zde
byly vybudovány další stavby příslušející životu a správě města. V roce 1520
byla vystavěna budova městské radnice, na jejímž nároží stála až do roku 1874
císařova socha.
Toto sochařské zpodobení Karla IV. se nyní nalézá na průčelí Městské knihovny
v Karlových Varech. Je z roku 1739 od anonymního tvůrce. Někdy se uvádí, že
dva metry vysokou sochu vytesanou z hrubozrnného pískovce nechal v daném
čase u radnice instalovat vídeňský apelační rada W. Schuppig jako dar městu za
své zázračné vyléčení. Typologicky a stylem odpovídá statue baroknímu pojetí, obzvláště v hybném prohnutí korpusu. Její oděv je neautentický, bez koruny
a říšského jablka by mohla být lehce zaměnitelná za jakéhokoliv jiného patrona
a ochránce. Navíc byl prý panovník původně dekorován řádem Zlatého rouna,
ačkoliv tento řád byl založen Filipem Dobrým v Belgii až v roce 1420. Na tuto
skutečnost upozornil významný karlovarský lékař a historik švýcarského původu
Jean de Carro (1770–1857), usazený v Karlových Varech od roku 1826. Posléze
byl řád na příkaz městské rady odtesán. Dvě knihy, které panovník drží, odkazují
na právní založení města. Co je však zajímavé a důležité pro jeho identifikaci, je
výjev na kartuši. V ní je reliéfně pojednána pověst o založení Karlových Varů –
tedy Karlova štvanice na jelena a objevení prameniště Vřídla. Panovník se svojí
družinou dojel při lovu jelena až k vysokému skalnímu útesu, ze kterého spadl
do horké termy jeden z jeho loveckých psů. Když lovecká družina sestoupila do
údolí, našla pramen o vzácné léčivé síle a psa bez zranění. Úplná verze legendy
se poprvé dochovala v latinském spise o užívání léčivých vod z roku 1571 od
renesančního lékaře Fabiana Sommera (1533–1571).

[Obr. 119] Anonym, Karel IV., 1739, průčelí Městské knihovny Karlovy Vary.
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V září roku 1858 probíhaly v Karlových Varech velkolepé oslavy pětisetletého
založení lázeňského města. Od té doby stojí v Karlových Varech pomník Karla
IV. od pražského sochaře Josefa Maxe. Český Němec Josef Max, žijící v letech
1804 až 1855, byl nejvýznamnější sochařskou osobností v pražském uměleckém prostředí druhé čtvrtiny 19. století. Je autorem mnohých náhrobků a také
pražských pomníků, například Jezdeckého pomníku císaře Františka I. (Hold
českých stavů) a také Pomníku maršála Radeckého, který vytvořil ve spolupráci
se svým neméně slavným bratrem Emanuelem Maxem (1810–1901). Josef Max
se podílel též na výzdobě Karlova mostu. Za svého života byl oslavován a ctěn,
dostávalo se mu těch nejlepších zakázek. Mnohé Maxovy sochařské práce byly
dokonce svým obsahem zacíleny na českou minulost. A přesto byl Josef Max
pro své německé kořeny a německou řeč téměř zapomenut a vyčleněn z dějin
umění v českých zemích. Velmi zjednodušeně řečeno, nehodil se do doby národního obrození, kdy bylo vyzdvihováno umění národní a národnostně české.
Tento názor přetrvával do 80. let 20. století, kdy započala rehabilitace jeho tvorby díky předním historikům umění Petru Wittlichovi, Romanu Prahlovi, Taťáně
Petrasové, Vítu Vlnasovi a dalším. V novém světle bylo jeho dílo interpretováno
zejména Adamem Hnojilem v publikaci Josef Max. Sochařství pozdního neoklasicismu v Čechách (2008).
Kromě mnohočetné produkce funerálních plastik v další linii své tvorby Josef
Max reagoval na dobovou společenskou tendenci, na objevování a zhmotňování
vlasteneckého historismu. V pátrání po souvislostech vzniku karlovarské panovnické plastiky je důležitým faktem, že na počátku příklonu sochaře Maxe k významným historickým osobnostem německých, rakouských i českých dějin stála zakázka na sochu císaře Karla IV. jako zakladatele pražské univerzity z roku
1837. Z ikonografického hlediska je toto dílo zajímavé: císař drží v jedné ruce
říšské jablko, pravou ruku má podloženu zakládací listinou univerzity. Listina se
otevírá a navádí zrak diváka k symbolům jednotlivých fakult a také k motivu Karlova mostu, jehož byl Karel IV. rovněž zakladatelem. Ovšem samotná socha je
držena ve strnulém až suchopárném duchu.
Období let 1841–1855 je spojeno s výrazným vzepjetím sochařovy tvůrčí práce.
Josef Max začal mít na umělecké scéně dominantní postavení. Jeho tvorba prošla důkladným přerodem, v uměleckém světě Prahy se z kamenosochařského
autodidakta díky píli, nasazení a také množství objednávek zrodil výrazný představitel pozdního neoklasicismu. Dostatečně se vyrovnal s vlivy jeho evropských
strůjců, jako byl především dánský umělec Bertel Thorvaldsen nebo bavorský
sochař Ludwig Schwanthaler. Jím inspirován, začal Josef Max vytvářet sádrové
sošky českých knížat a králů pro umělecký trh. Cyklus dvanácti panovníků sochař dokončil v roce 1843. Součástí tehdy hojně oblíbených panovnických kolekcí byl také Karel IV. Úspěchy a proslulost Maxových děl nepochybně přispěly
k tomu, že pražským magistrátem vyhlášený konkurz na zhotovení šesti nadživotních postav vladařských osobností pro nově budované východní křídlo pražské radnice Josef Max vyhrál. V reprezentativní sérii panovníků byli zastoupeni
vládnoucí Ferdinand I., jeho otec František I., vévoda Spytihněv, král Přemysl
Otakar II., Ferdinand III. a císař Karel IV. Po devastujícím požáru radnice v roce
1945 byly sochy deponovány v Muzeu hlavního města Prahy a v 80. letech došlo
k jejich druhotnému umístění v zahradním parteru Výzkumného ústavu revmatických chorob v Praze. Jestliže v předchozí soše Karla IV. z roku 1837 co do
historické věrnosti sochař výrazně tápal, v tomto díle, majestátním a výrazném
(vysokém 2,20 m a vytesaném z jemnozrnného pískovce) dosáhl svého uměleckého vrcholu. Tentokrát využil tzv. „pravdivého obrazu“, neboť před definitivní

[Obr. 120] Josef Max, Karel IV., socha k pětistému výročí založení města, 1858.
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realizací prostudoval busty triforia z chrámu sv. Víta i panovnické parléřovské
tumby. V traktování vladařova zjevu, v pojednání tváře, korunovačního pláště
a v detailech opasku shledáváme inspiraci uměním a reáliemi 14. století.
Maxovo karlovarské ztvárnění Karla IV. z roku 1858 je zmenšenou, ale jinak věrnou kopií pražské sochy. Problematická je však datace. V době jejího odhalení
při skutečně grandiózních oslavách pětisetletého jubilea založení města, probíhajících od soboty 12. září až do středy 16. září 1858, byl Josef Max totiž již tři
roky po smrti. Z archivních materiálů zatím není známo, zda karlovarská městská
rada objednala dílo přímo u autora. (Radní mohli po roce 1855 též jednat s jeho
bratrem Emanuelem, s nímž Josef Max vedl ke konci svého života společnou
dílnu. A koneckonců tu byla ještě vdova po Josefu Maxovi.) Jisté však je, že přibližně od roku 1853 do roku 1854 pracoval Josef Max na sochách sv. Františka
a sv. Josefa s Ježíškem pro kapli Vojenského lázeňského domu v Karlových Varech. Mohl do lázeňského města zavítat, jednak aby si kapli prohlédl, jednak aby
byl přítomen při osazování zhotovených soch. Zatím jediným dokladem spojení
života a tvorby Josefa Maxe s Karlovými Vary, kromě jmenovaných realizací a jubilejního pomníku, je jeho kresebný portrét, dnes uchovávaný v Muzeu Karlovy
Vary. Vytvořil ho v roce 1853 původem bavorský malíř, portrétista a cestovatel
Georg Kordik (1818–1886), trvale žijící v Karlových Varech od roku 1851. Tuto
nevelkou podobiznu sám Josef Max parafoval. Nicméně v karlovarských „kurlistech“ neboli seznamech lázeňských hostů z let 1850 až 1855 není o přítomnosti
Josefa Maxe v lázeňském městě ani zmínka.
Maxova karlovarská plastika Karla IV. je umístěna nad historickým centrem města, rozkládajícím se v údolí řeky Teplé kolem pramene Vřídla, na Stezce Jeana de
Carro. Byla odlita přibližně o výšce 150 cm ze slitiny zirkal, v 19. století velmi oblíbené pro finanční nenáročnost. Umístěna byla na šestimetrovém korintském sloupu.
V současné době nebylo možné v dobových písemnostech zjistit, kdo byl iniciátorem takového rozhodnutí, které ve výškové perspektivě celkovému majestátu
panovníka nakonec velice ublížilo a nesvědčí mu ani v současnosti po restaurování
díla a úpravě zeleně v dané lokalitě. Zato je známa kuriózní reakce na velikost pomníku od karlovarského mecenáše a podivína barona Augusta Ulricha Lützowa
(1795–1872). Aby zostudil lakotné a škudlivé karlovarské radní, nechal nedaleko
své vily v blízkosti jubilejního pomníku Karla IV. postavit gloriet se sloupem, na jehož vrcholu sedí malá socha kočky zády otočená k původní radnici.
Oslavy jubilea byly vskutku přepestré, pro bohaté i chudé, a nákladné. V karlovarském archivu jsou uloženy pozvánky, programy, plánky slavnostních průvodů i cenná dobová archiválie – slavnostní listina s originálními podpisy radních
stvrzujících svou vůli oslavit nejenom konkrétní pětisetleté jubileum, nýbrž i zavazující své budoucí nástupce připomínat padesátý osmý rok v každém novém
století jako jubilejní rok Karlových Varů.
Je pozoruhodné, že i v roce 1958 v období „budování socialismu“ se v Karlových
Varech celoroční oslavy šestisetletého výročí založení města uskutečnily, a to
za účasti všech státních správních a politických složek od Městského národního
výboru až po Československé státní lázně. Už v říjnu roku 1955 jako prolog tohoto jubilea byla bez jakékoliv slavnostní ceremonie v parčíku před Císařskými
lázněmi instalována další socha Karla IV. Jejím autorem je pražský sochař Otakar Švec, který se podobně jako Josef Max jejího odhalení nedožil.
V životě úspěšného a odbornou obcí oceňovaného akademického sochaře Otakara Švece (1892–1955) došlo v roce 1949 k zásadní a s tragickými důsledky
spojené události. Dne 11. prosince 1949 vyšel jako vítěz ze soutěže vypsané na

[Obr. 121] Otakar Švec, Karel IV., 1955.
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zhotovení pomníku generalissima Josifa Vissarionoviče Stalina. Od té doby se
rozvíjelo jeho hluboké lidské a umělecké drama, skutečné martyrium, vedoucí
k jeho dobrovolnému odchodu ze života 4. dubna 1955 ve věku 63 let. Slavnostní odhalení Stalinova pomníku se uskutečnilo v neděli 1. května 1955, aniž by
oficiální řečníci zmínili jméno tvůrce monumentálního sousoší. Všechna ocenění, jichž se mu mělo dostat za jeho umělecký výkon, byla ještě za Švecova života
politickými orgány odmítnuta.
Otakar Švec se narodil 23. 11. 1892 v Praze. Jako absolvent Uměleckoprůmyslové školy v Praze se ve svých dvaceti letech stal pomocníkem ve Štursově dílně
a také jeho přítelem. To byl již žákem Akademie ve speciální sochařské škole J.
V. Myslbeka a následně Jana Štursy. V roce 1919 byl jmenován prvním asistentem Štursova sochařského ateliéru na Akademii, který pak po Štursově smrti
do roku 1927 vedl. Úspěšné roční stipendium francouzské vlády v Paříži v roce
1920 mu otevřelo cesty k modernímu realismu. Tato zkušenost, zážitky z Říma
i vlastní láska k rychlým kolům se zúročily v slavné bronzové plastice Motocyklisty z roku 1924, kterou ocenil Jan Štursa slovy: „Je to kopnutí do dveří, které
jsme potřebovali.“1 Tvorba Otakara Švece však měla široké tematické rozpětí.
V monumentálních pomníkových dílech (např. Pomník svobody v Domažlicích,
dekorativní skupina pro spořitelnu v Kolíně, Pomník padlým v první a druhé světové válce v Sušici, dekorativní postavy pro spořitelnu v Lounech, 1928, sochy
vojenských a občanských ctností pro slavnostní síň Památníku osvobození na
Žižkově, 1941) autor uplatňoval seriózní realistická východiska a znalost historických i novodobých dějinných souvislostí, zatímco v některých portrétech
reagoval v duchu civilistního verismu na životní styl svých souputníků. Jméno
sochaře bude navždy připomínáno ve spojitosti s jeho tvarově unikátním kolorovaným dvojportrétem herců a komiků Jiřího Voskovce a Jana Wericha z roku
1932. Otakar Švec vytvořil rovněž klasické sochařské podobizny významných
českých básníků a hudebníků.
V roce 1947 byl Otakar Švec vyzván k účasti v soutěži na sochu Karla IV. pro
pražské Karolinum. Byla to po dlouhé době zakázka, při které mohl uplatnit své
velké zkušenosti, znalosti a um při práci na monumentálním díle. Při studiu materiálů využíval pramenné podklady a studoval vyobrazení Karla IV. ve středověkém umění 14. století. Také si sám pózoval v historickém kostýmu. Vytvořil
dílo realisticko-historické, zdůrazňující vladařskou závažnost Karlova zjevu. Významnou úlohu sehrála velebně zřasená draperie císařského pláště, která podtrhla kompoziční trojúhelník, tvořený charakteristickou hlavou panovníka a jeho
rukama nesoucíma symboly vlády, tedy vyšší smysl osobnosti, jež utvářela dějiny. Sádrový model ze soukromého pražského majetku zakoupilo do svých sbírek v roce 1960 Muzeum Karlovy Vary.
Švecova socha získala v soutěži 3. místo. Sochař, oslovený centrálním ředitelstvím Československých státních lázní se sídlem v Praze v roce 1953, pak zřejmě reagoval na konkrétní objednávku téže instituce z Karlových Varů. Svědčí o tom některé zápisy z porad karlovarského vedení v roce 1954, které jsou
uloženy ve Státním okresním archivu v Karlových Varech. V této dokumentaci
z roku 1955 však zejí mezery a část písemností zcela chybí. Nelze zatím osvětlit
závěrečnou etapu před instalací sochy v Karlových Varech. Nápis na podstavci
v jazyce českém, ruském a latinském dedikuje pomník králi českému a císaři
římskému jakožto zakladateli lázeňského města.

Sedmisetleté jubileum od narození Karla IV. v roce 1316 slavené v roce 2016
podnítilo kromě jiného zájem karlovarských badatelů o sochařská díla připomínající slavnou historickou osobnost Karlových Varů. V průběhu tří věků, v 18., 19.
a 20. století, vznikla tři díla zobrazující Otce vlasti. „Příběhy“ jejich zrození jsou
v mnohém poučné.
Oslavy jubilejního roku v lázeňském městě vyvrcholily iniciativou místního Rotary klubu, který ve spolupráci s Galerií umění Karlovy Vary vypsal soutěž o návrh
na novou sochu krále českého a císaře římského Karla IV. pro 21. století.

1

WITTLICH Petr: Otakar Švec. Praha 1959, s. 20.
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