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O povaze a kvalitách výtvarného díla odjakživa rozhodovalo nadání, osobní tvořivé předpoklady,
nejvíce pak práce, houževnatá až tvrdošíjná, hraničící občas se sebeobětováním.
Úspěšnost umělcova snažení podmiňuje ale ještě něco dalšího. Je to schopnost objevit a postihnout
významné hodnoty života a s nimi spojené otázky, vyjadřovat je nově, srozumitelně a přitažlivým způsobem. Život a umění se však nesnáší s prostým opakováním. Nezbývá pak než hledat a život kolem sebe
výtvarně zachycovat ve stále nových a nových podobách.
Výtvarník, který se ale nechává unášet jen žhavými problémy doby a zabývá se pouze tím, co se
proměňuje a pomíjí, narazí dříve či později na jistá omezení a hranice růstu. Vystavuje se jim ve chvíli,
když se i za cenu ztráty vlastní integrity snaží udivovat a šokovat stále novými, leč myšlenkově mělkými
a formálními inovacemi.
Lidsky zodpovědnější, umělecky a noeticky hodnotnější jsou naopak komplexní a dialektické přístupy ke světu, jejichž výsledkem je obraz zachycující skutečnost jak v proměnách, tak i v časově neome-

Úvod

zeném trvání. Bývají to díla, která respektují fenomenální krásu přírody a současně odhalují její skrytou
podstatu. Budeme-li na jedné straně konfrontovat aktuální projevy života s minulostí, dokážeme na
druhé straně odhadnout většinu z toho, co má v umění budoucnost, nebo je naopak odsouzeno k zániku.
V různých etapách a situacích společenského vývoje se čas od času objevují osobnosti, které stojí
zdánlivě stranou od aktuálního dění a na problémy své doby pohlížejí jakoby z dálky, z prostorového odstupu a časového nadhledu. Těmto prozíravým svědkům a aktérům, kteří se svými činy řadí do proudu
času, skutky svých současníků posuzují z odstupu a ve svém postoji nabízejí platný životní vzor a ideál,
se obvykle ještě za života nedostává plného uznání. Přesto jejich práce nebývá zbytečná, neboť bývá
v plném rozsahu pochopena až v blízké či vzdálenější budoucnosti, a i to stojí za to.
Podobný úděl potkal malíře Ludvíka Vacátka, jehož bohatý život a rozsáhlé dílo se již před více než
šedesáti lety uzavřely. Téměř půlstoletí přehlížený životní příběh a osobitý odkaz umělce přiblížila kniha
Petra Kmoška Plavení koní, život a dílo malíře a sochaře Ludvíka Vacátka, vydaná vydavatelstvím Oftis
v roce 2008. Když však byl původní náklad rozprodán a zájem o téma nepolevoval, přikročil autor ke
zpracování dalšího příběhu, v němž přihlédl k málo známým nebo dosud neznámým skutečnostem, které
nyní předkládá čtenářům s bohatší fotografickou a barevnou obrazovou přílohou a s novým titulem –
Koně v životě a obrazech malíře Ludvíka Vacátka.
Cílem knihy je přiblížit dramatický život a dílo zprvu vysoce ceněného, posléze zatracovaného,
donedávna ještě neoprávněně opomíjeného umělce, který sice náleží původem, rodinným zázemím,
dětstvím a uměleckými počátky do okruhu východočeského umění 20. století, ale svými výtvarnými počiny přesahuje hranice regionu a řadí se nejen do národního, ale i evropského kulturního a uměleckého
kontextu. Několikrát za život měnil s rodinou místo pobytu. Narodil se v Simmeringu u Vídně (1873), žil
v Pardubicích, studoval na Akademii výtvarných umění v Praze a Mnichově, tvořil v polabském Kolíně, na
Hrubé Skále a v Kunvaldu, kde také zemřel (1956).
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Autor1 knihu pojal jako specifický, úzce profilovaný pokus a návod k hledání, navazování a obnovo-

Díky své pověstné pracovitosti, talentu a osobní zarputilosti vytvořil rozsáhlé tematicky sevřené,
leč oborově členité dílo, které zahrnuje nejen produkci malířskou, převážně drobnější plastiku, četné

vání nezkaleného vztahu člověka k přírodě, k posilování citového a estetického vztahu ke všemu živému

kreslířské záznamy a realizace, grafické práce, ale i zakázky užité povahy či aspirace architektonické.

a nepřímo tak i k sobě samému. Tváří v tvář častým projevům devastace přírody, vymírání a systema-

Ústředním motivem jeho děl je kůň, zvíře, práce na polích, ale i výjevy lovecké, sportovní, militární a vá-

tickému vybíjení živočišných druhů stávají se i umělecké, literární a odborné vědní explikace nezastupi-

lečné (podíl na Panorámě bitvy u Lipan, Bitva u Kolína, Bitva u Slavkova). Tematické soustředění v malbě

telným prostředkem k ekologicky citlivé, mravní a hodnotové výchově dnešní mladé i dospělé populace.

spolu s tíhnutím k monumentalitě a univerzalitě výtvarných prostředků přitahuje i po mnoha letech zá-

Obsah knihy tvoří kromě úvodu, závěru, resumé, seznamu použitých pramenů a literatury, pozná-

jem veřejnosti a vyvolává u zasvěcenců a v odborných kruzích respekt. V jeho umění se odrazily i dobové

mek, jmenného rejstříku několik vnitřně členěných kapitol.2 První se věnuje místu a roli umění Ludvíka

stylové vlivy, jako impresionismus, secese, novobarokní i novoklasicistní tvarosloví.

Vacátka v české výtvarné kultuře 20. století, druhou zajímá úloha a postavení umělcova díla v našich

Nelze zapomínat na Vacátkovu krátkou vojenskou kariéru, mnohaleté pedagogické úsilí (1904–1940),

vědách o umění, třetí sleduje Vacátkovu tvorbu jako součást tradice současného malířského animalismu.

publikační aktivity pro mladé a začínající výtvarníky, soustředěné v uměnovědné a výtvarně metodické

Čtvrtá pak monitoruje umělcův dlouhý osobní a umělecký život, pátá kapitola pojednává o skladbě a vý-

příručce Malířství zvířat (1928). Také předkládaná kniha o koních v životě a díle Ludvíka Vacátka vznikala

voji malířových tvůrčích podnětů, inspirací a stylových postupů, vyslovuje se k otázkám smyslu, přínosu

se záměrem poskytnout čtivé a působivé emotivní studijní podněty pro absolventy středních a vysokých

a programovému odkazu jeho díla.3

uměleckých škol, milovníky umění, obdivovatele a chovatele koní.
Leč takto široce vymezené studijní zadání si od badatele vyžádalo zvýšenou pozornost k dosud málo
nebo zcela nezmapovaným etapám a situacím života, širší i detailnější komparaci dochované a dosud
nevytěžené psané a fotografické dokumentace, zejména pak deskripci v soukromém majetku a sbírkových fondech rozptýleného výtvarného díla. Jako zásadní figuruje v tomto výzkumu analýza a porovnání
kompozičních, výrazových složek, vztahu kresby a koloritu, aspektů komorních i monumentálních, charakteristika námětového záběru i s jeho proměnou, přehled o konkrétních krocích v procesu realizace
obrazu, přeskoky i návraty – prostě umělcova tvůrčí metoda.
Náročnost a obtíže tohoto úkolu násobil po Vacátkově smrti rodinou prováděný neevidovaný výměnný obchod a prodej děl, zvláště pak naprosto nezdůvodnitelná likvidace rozsáhlého, pečlivě budovaného archivu a téměř veškeré pozůstalosti. Ztráta dokumentů týkajících   se akademického školení,
diplomů, cen, katalogů a novinových recenzí Vacátkových účastí na exkluzivních výstavách v Barceloně,
Mnichově, Římě, Florencii, Düsseldorfu i jinde, absence původně četné a malířem pečlivě archivované
korespondence, spolu se skromnými fondy muzeí a archivů, nepříznivě ovlivnily šíři a úplnost biografické
složky inovativní práce badatele. Nové informace a podněty bylo proto nutné vyhledávat jinde, čerpat
z dalších zdrojů a širšího prostoru, počítat s pomocí dnes již nečetných pamětníků, nadšených sběratelů
umění, obětavých pracovníků galerií a muzeí, lékařů zvířat, aktérů a přátel dostihového sportu.

1

PhDr. Petr Kmošek, CSc. (nar. 7. 12. 1946 v Krnově), je docentem katedry výtvarné kultury Pedagogické fakulty
Univerzity Hradec Králové, přednáší dějiny výtvarného umění, estetiku a historii umělecké kultury. Trvale žije a tvoří
v Pardubicích. Zabývá se problematikou dějin výtvarné tvorby a uměleckého školství obou východočeských
regionů, sleduje soudobé české a krajové výtvarné umění. Je laureátem Ceny Miroslava Ivanova v oblasti literatury
faktu za rok 2016, aktivním výtvarníkem, malířem širokého tematického spektra, členem Unie výtvarných umělců
Královéhradeckého kraje a Sdružení středočeských výtvarníků.

2	Autor knihy děkuje panu Petru Šotolovi za významný podíl na fotodokumentaci Vacátkova díla.
3
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Umění Ludvíka Vacátka, malíře, grafika a sochaře, portrétisty, původce pracovních, loveckých, dostihových a bitevních žánrů, zejména pak obdivovatele a přítele zvířat, zvláště koní, již více než půlstoletí
uzavřené, vznikalo od sklonku 19. do poloviny 20. století jako osobitá verze české moderny, součást

I

Malířské dílo
Ludvíka Vacátka
a české výtvarné
umění 20. století

našeho složitě profilovaného a diferencovaného výtvarného umění. Dílo tohoto umělce zrcadlí v jednotné
podobě část základních problémů, které ve zmíněném období podněcovaly českou kulturní veřejnost
a její výtvarné umělce.
Aby neztratilo svoji platnost, mělo by oslovovat v té či oné míře i generace následující, uchovávat
si původní naléhavost a živou aktuálnost.
Až do poloviny minulého století se autor těšil širokému zájmu veřejnosti, denní tisk, odborné časopisy informovaly o jeho nejnovějších aktivitách, zejména o výstavách a výtvarných počinech. Vacátkovo
umění se neztratilo ani v těžkých letech nacistické okupace, neboť se účastnilo všech expozic Národ svým
výtvarným umělcům (1939 až 1942) a výstavy Umělci národu (1943). Ještě v roce 1959 se malířovu
obrazu dostalo zastoupení na výstavě Kolín a Polabí v dílech výtvarníků. Užší výběr jeho prací měl rovněž
od roku 1963 své zastoupení ve stálé expozici Výtvarného umění Kolínska v Okresním muzeu Kolín.
V krátké době se ale vše od základu změnilo, dosavadní živý zájem vystřídalo nepochopení a nejednou i zatracování. Proto jsme se s Vacátkovým uměním mohli až donedávna ve výstavních síních setkávat poměrně zřídka. Jen tam, kde žil a získal širší okruh obdivovatelů, například v Pardubicích, Kolíně,
Českých Budějovicích, na Hruboskalsku, Žamberecku a na Orlickohorsku, z kulturního života a povědomí
nezmizel. V těchto lokalitách se také jeho návrat na veřejnou výtvarnou scénu uskutečnil nejdříve, například v květnu 1993 na přehlídce výtvarného umění na Kolínsku od čtyřicátých let po současnost či
v rámci rozsáhlé expozice životního díla v Kunvaldu na podzim téhož roku.
Jinak ale zůstalo Vacátkovo dílo až do nedávné doby pouze v soukromých sbírkách našich sběratelů,
v depozitech nemnoha galerií, v obrazových souborech úřadů a firem některých měst. O této skutečnosti
se ovšem veřejnost dozvídala nepřímo a s velkým časovým odstupem.
Několik maleb, litografií a kreseb se dostalo do sbírek našich renomovaných galerií a muzeí. Pět
prací spravuje Národní galerie v Praze, a to dvě rozměrná Spřežení I (128 × 215 cm) a Spřežení II 
(76 × 95 cm), bronzovou plastiku Antický jezdec (výška 48 cm) z roku 1910, akvarelovou Zimu (1895),
nedatovaný tužkový náčrt k obrazu a barevnou litografii U Domažlic.
Kolekci celkem třinácti děl získalo Regionální muzeum Kolín. Jsou tu čtyři verze motivu Vyjížďka
(olejomalby, 30 × 21 cm a 74 × 62,5 cm; kresba tužkou z roku 1916, 30 × 51 cm; kolorovaná suchá
jehla, 58 × 78 cm), dvě kresby Vojáků (23 × 17 cm a 20 × 19 cm), kolorovaná perokresba Tomašov,
1915 (43,5 × 33 cm), dva návrhy na oponu kolínského divadla (60 × 91 cm). Mají tu skicu mužského
aktu, snad ateliérovou práci. Největší pozornost si však zasluhuje Jezdecký portrét T. G. M. z roku 1919,
rozměrné plátno Ku břehu z roku 1912 (134 × 134 cm) a protáhlá Bitva u Kolína.
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V první polovině minulého století vlastnilo Ministerstvo zemědělství Československé republiky deset
Vacátkových obrazů, z nichž sedm převzalo v roce 1953 do svého vlastnictví Národní zemědělské muzeum v Praze. Podobný osud čekal i rozměrnou malbu Alegorie života a radosti (106 × 574,5 cm), která
byla záhy uskladněna na zámku Kačina u Kutné Hory. Ministerstvo zemědělství kdysi získalo i mohutnou
(200 × 600 cm) kompozici Život národa – kultura a zemědělství z roku 1943. Co se později s tímto malovaným monumentem stalo, není autoru knihy zatím známo.
Z původní kolekce Vacátkových obrazů v současnosti eviduje Ministerstvo zemědělství pouze nedatovanou olejomalbu Lov na divočáka (100 × 118 cm). Kompozici T. G. Masaryk – Bílá hora, 1921 (olej,
178 × 118 cm) zase spravuje ve svých sbírkách Vojenský historický ústav v Praze. Obrazy našeho autora
jsou vybaveny kanceláře hřebčína v Kladrubech nad Labem a sály zámku ve Slatiňanech na Chrudimsku.
Také výstavy umění pořádané ve druhé polovině minulého století ve východních Čechách i jinde
Vacátkovu tvorbu míjely. Výjimek je pouze několik. Jednou z nich je akvizice stálé expozice umění loveckého zámečku Ohrada v jižních Čechách. Vedle mědirytin Johanna Elinse Ridingera, maleb Theodora
Rousseaua, Františka Pusingera, Josefa Váchala, Jana Kojana, Zdeňka Buriana je zde k vidění Vacátkova
Srnčí rodina.
K malíři se ale i v době nezájmu státu a kulturních organizací alespoň ochotně vraceli bývalí sousedé a příznivci z Kunvaldu v Orlických horách, kde se v domácnostech ještě před deseti lety nacházel
nemalý počet jeho děl a kde také z valné části i zůstal. Bývalí sousedé jsou totiž malíři věrní, i když
v jejich složení dochází ke generační výměně. Díky tomu pak mohli organizátoři výstav k 10. výročí úmrtí
a k 120. jubileu narození připravit početné a reprezentativní soubory prací, neboť je ochotně k tomuto
účelu zapůjčili jejich držitelé v obci i okolí (1966 a 1993).
Zejména na výstavě v Kunvaldu k 120. jubileu Vacátkova narození, pořádané v sále místního kulturního a sportovního areálu, vládla podle zápisu kronikáře Ing. Františka Trejtnara velice slavnostní
atmosféra. Početný zástup místních účastníků doplnila na zahájení řada hostů. Výstavu pětapadesáti
obrazů a kreseb malíře za aktivní přítomnosti starosty obce Ing. Eduarda Dvořáka, Františka Heřmana, absolventa mistrovy malířské školy v Praze, výtvarníků Eduarda Landy, Karla Franty, Aleše Grima
a Jaroslava Tschöpy uvedl 28. října 1993 zahajovacím proslovem Ing. Vladimír Mospan, bývalý ředitel
plemenářského podniku v Zákupech. Vystavená díla si se zájmem prohlédli zástupci kulturních zařízení,
chovatelé koní, ale i někteří zájemci, kteří do obce v Orlických horách dorazili z Německa a Holandska.
Ukázalo se tak, že umění Ludvíka Vacátka má i po letech mlčení a nezájmu nadějné a bohaté zázemí.4

4	Obecní úřad Kunvald, IX. kronika obce Kunvald (1991–1993), Výstava obrazů Ludvíka Vacátka, s. 469–480.
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Na konci uplynulého století se postavení umělce ve spektru soudobé české výtvarné tvorby začalo

to citujme: „Sběratelství samo o sobě je silnou vášní. Sběratelství obrazů koní jakožto objektu velkého

krok za krokem měnit k lepšímu a dosud přehlížené a nedoceněné dílo si tak postupně získalo (doufejme,

obdivu souvisejícího s rodinnou profesí a tradicí je vášní na druhou nebo třetí a speciálně sběratelství

že již natrvalo) oprávněnou pozornost a zasloužený respekt.

obrazů koní malíře Ludvíka Vacátka je vášní těžko popsatelnou.“8

I dnes se řada lidí u nás k tematice zvířat v umění ráda vrací. Kvalitní přehlídku obrazů našeho au-

Na vrcholné oficiální kulturní a umělecké scéně se Vacátkovo umění znovu objevilo od 6. října 2017

tora uspořádal roku 1990 Ústav pro chov koní ve spolupráci s Kulturním domem v severočeské Mimoni.

do 7. ledna 2018 v Jízdárně Pražského hradu na výstavě Světlo v obraze, věnované vývoji impresionismu

K oživení zájmu přispěla v červnu až srpnu 2007 vzpomínková expozice v prostorách Regionálního muzea

v českém výtvarném umění. Návštěvníci si mohli prohlédnout téměř pět set dvacet děl od sedmdesáti

Kolín, věnovaná 250. výročí bitvy u Kolína.5

osmi autorů a mezi nimi také umělcův obraz ze sbírek Západočeské galerie v Plzni.

Od počátku nového století (2003, 2004, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017) proběhlo
okolo sedmnácti dražeb malířova umění v pražských i mimopražských galeriích a aukčních síních, například ve firmě Meissner-Neumann, v Galerii Národní 25, v Západočeské galerii v Plzni, v Papilio Antique,
Dorotheum, Galerii Kodl, v aukční síni Vltavín na Žofíně, v pražském Obecním domě, v karlovarské síni
Antik Mašek nebo v českobudějovické Trans Ars. Vacátkovo dílo se prezentovalo i na devíti předaukčních
výstavách v Galerii Dolmen, Platýz, Galerii Art +. Bohatý soubor děl se loni nabízel v Internetové aukční
galerii, Národní 416, European Arts.
K malířovu uměleckému odkazu se od 3. července do 31. října 2010 rozsáhlou výstavou ve druhém
patře kolowratského zámku v Rychnově nad Kněžnou vrátila Orlická galerie.
Nadějná iniciativa vyšla, jak to už ve šťastných a příznivých chvílích bývá, také zdola. Ke slovu se přihlásili sběratelé, a to souborem prací instalovaných u příležitosti setkání veterinárních lékařů
MVDr. Markem Sophem 9. října 2013 v prostorách Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně.6
V září a říjnu 2017 se Vacátkovy obrazy představily znovu, spolu s díly našich animalistů Emila
Kotrby a Jana Ferdinanda Pistoriuse v sálech Knihovny Antonína Švehly Státní veterinární správy v Praze a v katalogu s výpravnou obrazovou přílohou, který majitel a kurátor akce vydal za vydatné pomoci
Galerie Kodl.7
Marek Soph, sběratel a milovník umění, je majitelem pozoruhodné sbírky Vacátkových obrazů
a plastik. Navázal na oblibu, kterou měl malíř u několika generací jeho rodiny. Obraz Dostih se totiž
u nich snad odjakživa skvěl na stěně obývacího pokoje. Sbírání Vacátkových obrazů, jak se nedávno
svěřil, je pro něho čímsi osudovým. Jen málokdo by se o této specifické zálibě uměl vyjádřit lépe, a pro-

5	Regionální muzeum Kolín, články a glosy z místního tisku; ČENĚK, Miroslav, Myslivost a umění na loveckém zámku
Ohrada, Svět myslivosti, 2002, 11, s. 2.
6

Vacátko, Ludvík, Katalog výstavy Orlické galerie, Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou (3. červenec –
31. říjen 2010); Vernisáž výstavy Ludvíka Vacátka (1873–1956); Malba, chov koní a veterinární lékaři, 9. října 2013.
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno; dostupné online: <http://www.isabart.org/person/18637/exhibitor>
[17. 2. 2018].

7

Koně v dílech českých animalistů Ludvíka Vacátka, Emila Kotrby a Jana Pistoriuse, katalog výstavy v budově Státní
veterinární správy v Praze, září–říjen 2017, Praha 2017.
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8	EXNER, Ivan – ZACHAŘ, Michael – KAPUSTOVÁ, Martina (edd.), Světlo v obraze, český impresionismus, inspirace blízké
i vzdálené, Praha 2017.
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Také odborná literatura, která by se mohla zasvěceně dotknout Vacátkova přínosu a odkazu,
zůstávala více než půlstoletí skromná a málo všímavá k jeho hodnotám. Krátké internetové texty o malíři
se uchylují, jak je v tomto druhu komunikace zvykem, převážně jen k dokola opakovaným základním

II

Vacátkovy obrazy koní
a zvířat jako předmět
a cíl výzkumu věd
o výtvarném umění
20. století

údajům a někdy i zavádějícím informacím. Vacátkovy obrazy byly reprodukovány a výstavy pozorně
sledovány především v první polovině uplynulého století na stránkách Zlaté Prahy (1905, 1906, 1908,
1910, 1925), Světozoru (1925), Máje (1905, 1908, 1910) a Díla, kde je do soudobých tvůrčích proudů
vřazoval František Xaver Jiřík (Dílo VI, 1908), ve Zlaté Praze a Světozoru je komentoval a uměnovědně
zhodnotil František Xaver Harlas. Tyto zdroje a katalog královéhradecké výstavy z roku 1934 jsou
k dispozici ve fondech Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. Jenže od počátku padesátých let
ustoupil dřívější zájem do pozadí a nakonec se malíř na dlouhou dobu z publikací a odborných periodik
zcela vytratil.
Jeho produkci představily do poloviny uplynulého století v širších souvislostech některé naše encyklopedie. Výstižnou charakteristiku zveřejnil v Ottově slovníku František Xaver Harlas, podobně tak učinil
i Masarykův slovník.9 Autorův přínos k současnému životu a umělecké interpretaci světa přiblížil zhruba
ve stejné době (1947 a 1950) druhý svazek Tomanova Slovníku československých výtvarných umělců
a později (2008) se k němu vrátil také devatenáctý svazek Slovníku českých a slovenských výtvarných
umělců 1950–2008, vydaný Výtvarným centrem Chagall v Ostravě. Několik zmínek o umělcových výstavách a tvůrčích aktivitách v Pardubicích objevíme v místním tisku, např. ve Východočeském obzoru,
týdeníku Vpřed a v Nezávislých listech (1906, 1910, 1936).10
Nové nebo nedávno publikované syntetické studie věnované našemu výtvarnému umění první poloviny 20. století, například Dějiny českého výtvarného umění IV/1, zasvěcené výtvarné produkci let
1890–1938, se však o malíři koní již ani slovem nezmínily a jeho odkaz míjejí. Ani Wittlichova Česká
secese nevzala malířův osobní přínos na vědomí.11
Nepřekvapí proto, že se monografie věnovaná českému sochařství 20. století o Vacátkových skulpturách také nezmínila.12 V jistém slova smyslu si za to umělec může sám, neboť se stranil běžného kulturního života, do výstavní činnosti českých výtvarných spolků se až na pražské sdružení Myslbek (jak
tvrdí František Xaver Harlas v Masarykově slovníku) nezapojil, do Prahy zajížděl jen k rozdělané práci.
Kvůli koním, které soustavně choval, a jízdám ve volné krajině vyhledával nejraději městskou periferii
9	Heslo Vacátko, Ludvík: Ottův slovník naučný, 26, Praha 2002, s. 280; Vacátko, Ludvík: Masarykův slovník naučný, VII,
Praha 1933, s. 516.
10	TOMAN, Prokop, Nový slovník československých výtvarných umělců, Dodatky, Praha 1955, s. 628–629; MALÁ, Alena
(ed.), Slovník českých a slovenských výtvarných umělců, XIX, Ostrava 2008, s. 20.
11	ADLEROVÁ, Alena – LAHODA, Vojtěch (edd.), Dějiny českého výtvarného umění 1890/1938 (IV/1), Praha 1998;
WITTLICH, Petr, Česká secese, Praha 1982.
12 WITTLICH, Petr, České sochařství ve XX. století 1890–1945, Praha 1978.
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a nakonec venkovskou samotu. Avantgardní tendence první poloviny 20. století se tvorby našeho malíře
výrazněji nedotkly, což pak v běhu času jeho umění nezaslouženě odsunulo na okraj zájmu. Po druhé
světové válce, zvláště v padesátých letech, umělce poškodily různé politické kampaně a ideologicky motivovaná kritika. Jistou roli sehrála i obvyklá proměna vkusu, posuny v estetických preferencích, výkyvy
v mentalitě a názorové orientaci střídajících se generací.
O Vacátkově ideové koncepci a jeho vztahu k soudobému výtvarnému dění se zájemci od sedmdesátých let 20. století nedozvídali z odborných publikací, ale pouze z běžných a snadno dostupných
zdrojů, z novinových sloupků publikovaných k nedožitým životním jubileím apod. Příspěvek k 100. výročí
narození malíře uveřejnil 15. srpna 1973 časopis Vlasta, k dílu a životu učitele se v létě téhož roku vyslovil v královéhradecké Pochodni malíř Eduard Landa, sloupkem Z galerie českých výtvarníků se přidala
znovu Pochodeň.13 V pojednání s názvem Štěstí života je v srdci ženy, v síle těla a na hřbetě koně vzpomněl 50. výročí malířova úmrtí 17. června 2006 Miroslav Klimpl v příloze Hradeckých novin. Soustavnou
pozornost mu věnoval kunvaldský kronikář Ing. arch. František Trejtnar, jehož publikaci z roku 1992
zmiňujeme v poznámkách a v seznamu literatury.
V posledních letech jsme ale mohli zaznamenat i ojedinělou kritiku, kterou ovšem nemůžeme v plné
míře a bez výhrad akceptovat. Byla spojena s dvojicí výstav Bytosti odjinud a s podtitulem Metamorfózy

| Snímek ze zahájení výstavy k 120. výročí Vacátkova narození, pořádané v Kunvaldu roku 1993, soukromý archiv Františka Trejtnara

akademických principů v malbě 1. poloviny 20. století, uspořádaných historičkou umění Marií Rakušanovou, výtvarníkem a architektem Zbyňkem Baladránem v Městské knihovně a Galerií hl. města Prahy od
22. října 2008 do 1. února 2009 a v Moravské galerii Brno od 26. března do 7. června 2009. Výpravný
katalog výstavy, neobvyklá instalace a následná kontroverzní recenze Jana H. Vitvara Dobrodružství mezi
ňadry v týdeníku Respekt č. 52 vyvolaly krátce nato mezi zastánci a odpůrci ostrou diskusi. Vacátkovi se
z kontextu expozice a Vitvarovy recenze ne zcela průkazným způsobem vytýkala nedostatečná znalost
anatomie, lidských proporcí a vzhledu zvířecích těl, ale dokonce i odsouzeníhodná snaha podbízet se
zájmům a pokleslému vkusu soudobého měšťáckého publika. „Nebyl to kdovíjaký technik,“ tvrdí pisatel,
„zvířecí postavy u něho často nabývaly komických proporcí. Nicméně u lidí byl populární a stal se tak
jedním z tvůrců gaučáků, tedy líbivých obrazů, které si střední vrstva zavěšovala do parádních pokojů.“
Po vůli kritikovi nebyla ani dobou oprávněná ochrana národních zájmů.14
Recenzent malíři křivdí, neboť jeho animalismus a obliba koňských motivů nečerpaly, jak se Jan H.
Vitvar mylně domnívá, ze snahy dosáhnout snadného úspěchu u publika, nýbrž vyvěraly z celoživotního
zájmu o zvířata a jejich vztah k člověku. Koním se umělec po celý život soustavně věnoval, koně choval,
13 Všestranný umělec Ludvík Vacátko, Vlasta, 15. 8. 1973, s. 8; Východočeské muzeum Pardubice, XIII/708, Slavín; LANDA,
Eduard, Malíř našeho kraje, Pochodeň, 31. 8. 1973, s. 5; Z galerie českých výtvarníků, malíř Ludvík Vacátko, Pochodeň,
22. 8. 1973, s. 5; Východočeské muzeum Pardubice, XIII/708, Slavín.
14	Dostupné online: <http://artalk.cz/2008/12/27dobrodrustvi-mezi-nadry> [17. 2. 2008].
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na koních rajtoval, navštěvoval dostihy, osobně sledoval záchranu starokladrubských koní. Jeho někdy
neočekávané projevy výtvarné nadsázky, stylové zkratky, rázný, občas i unáhlený barevný nebo tvarový
akcent expresionistického původu dokázaly čas od času překvapit odborníky, ale i nezaujaté pozorovatele. Jsou snad tyto deformace znakem oné Vacátkovy touhy po líbivosti? Z jiného pohledu je patrné, že
dané kreace vycházely spíše z malířova živého až divokého temperamentu a emotivně prožívané výtvarné práce. To ale zdaleka neznamenalo, že tak činil z potřeby zalíbit se, získávat nezasloužené sympatie
a obdiv. Za zcela nepřijatelné a scestné autor této knihy považuje Vitvarovu snahu přirovnávat malíře
koní k životním a uměleckým postojům některých dalších umělců, jako například Jana Čumpelíka, který
po únoru 1948 přešel zcela otevřeně „do služeb komunistických pohlavárů“. Kdo totiž život Ludvíka Vacátka dobře zná, tak ví, že tomu bylo docela jinak.15
Zásadní chybou v práci historika umění bývá, když na díla minulá uplatňuje výhradně kritéria a normativy své doby, jako by hodnota a přínos staré a odvanulé epochy utkvěly pouze v tom, jakou měrou
přispěly k prosazení požadavků dneška.

15	Tamtéž.
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Archivních pramenů, které se dotýkají umělcova života a tvorby, není ani dnes mnoho, lze dokonce

Jak jsme však již v úvodu knihy uvedli, je pro další vývoj studia malířova odkazu zcela nenahraditel-

říci, že se situace po letech nijak výrazně nezměnila a zřejmě tak již zůstane. Ve Státním okresním archi-

ná naprostá ztráta životní a tvůrčí dokumentace. S povděkem proto autor knihy přijal postřehy z dopisů

vu Kolín má badatel k dispozici složku s nepříliš objemným obsahem (Materiály a korespondence Ludvíka

jeho žáka Jindřicha Pruchy, edičně zpracované Zdeňkem Sejčkem a vydané nakladatelstvím Odeon pod

Vacátka), najdeme tu dva dopisy z let 1908 a 1913, dokumenty ke vzniku opony pro kolínské divadlo,

názvem Jindřich Prucha v dopisech a vzpomínkách.

žádost o změnu termínu plánované výstavy ve městě z přelomu let 1953/1954. Setkáme se s doklady
o sňatku s druhou manželkou Marií z ledna 1924, doložen je rovněž rodný list syna Ludvíka (1923).

Za jistou kompenzaci tohoto nedochovaného a dnes již zřejmě nedostupného pramene dat lze považovat na jaře tohoto roku objevenou tzv. Expertizu, několika stránkový odborný posudek, zahrnující

Další potřebné poznatky lze získat v Regionálním muzeu Kolín ve Sbírce Lusk a Kartotéce osobností –

sice pouze rámcový chronologický přehled zahraničních i domácích výstav a citace vybraných zpráv fran-

Ludvík Vacátko, která obsahuje dopis Ludvíka Vacátka ml. ze 4. března 1958, ale i několik novinových

couzských i německých novin, který si pro jistý nabídkový a obchodní účel Ludvík Vacátko vlastnoručně

zpráv otištěných v místním a centrálním tisku (Polabská stráž z 19. dubna 1919, Sladko je žít Otakara

pořídil. Materiál se poměrně nedávno objevil v pozůstalosti Ing. Jaroslava Havlíčka, mnohaletého kustoda

Štorcha-Mariena, Praha 1993, exemplář malířovy publikace Malířství zvířat z roku 1928, několik dobo-

hipologické expozice zámku Slatiňany.

vých snímků a umělcových fotografických podobizen).

Vážíme si poznatků získaných i z dalších dostupných zdrojů, například z katalogů deponovaných

Pracovníkům Státního okresního archivu v Kolíně a Regionálního muzea (tamtéž) Mgr. Petře Holle-

v knihovně Národní galerie v Praze, kde má badatel možnost seznámit se s téměř úplnou edicí výstavních

rové, archiváři Jaroslavu Pejšovi a RSDr. Ladislavu Jouzovi vděčí autor knihy za pomoc při vyhledávání

tiskovin Krasoumné jednoty pro Čechy v Praze. Jako důležité se ukázaly údaje o vojenské kariéře a osob-

potřebných pramenů a informací.

ním životě malíře-vojáka, obsažené v jeho tzv. kmenovém listu dochovaném ve Vojenském ústředním

Sedm dopisů, které zůstaly (jak předpokládáme) z bohaté korespondence mezi Ludvíkem Vacátkem

archivu v Praze.18

a moravským přítelem Antonínem Dvořáčkem, opatrovaných Radmilou Tužínovou v Blažovicích u Brna,

K poznání Vacátkova života a uměleckého odkazu přispěli obecní kronikáři, ti minulí i současní,

pochází z poloviny padesátých let minulého století. Tři dopisy jsou z roku 1953, další trojice z pětapade-

Miroslav Brixi z Hrubé Skály, stejně jako dnes již anonymní kronikář města Kolína, František Trejtnar

sátého roku a poslední psaní, které umělec napsal a odeslal na Moravu několik měsíců před svou smrtí,

v Hradci Králové a Kunvaldu, pamětník a místní glosátor, zdatný malíř, zanícený znalec historie i sou-

je z léta 1956. Jde tedy o písemnosti neúplné a v časovém záběru nevyvážené, které navíc nezachycují

časnosti Kunvaldu a Orlických hor. Autor knihy je mu vděčný za nevšední vstřícnost, zapůjčené snímky,

ty nejvýznamnější okamžiky a mezníky malířova dlouhého života; korespondence z moravské strany se

články a osobní zkušenost. Poděkování si zaslouží rovněž paní Marie Zdeňková z Horních Měcholup. Tito

ztratila.16

dnes stále nedocenění lidé představují zvláštní typ zasvěcených a nezastupitelných pozorovatelů lokální-

Ve fondu Východočeského muzea v Pardubicích (sbírka Slavín) je dochován malířův dopis z 21. prosince 1911 adresovaný řediteli Průmyslového muzea v Pardubicích, najdeme zde článek Východočeského
rozhledu z 20. května 1936, který komentuje jednu ze čtyř výstav malířova díla v Pardubicích, objevíme
katalog zdejší výstavy z roku 1949.17
Znovu je ale nutno s politováním konstatovat, že ani po deseti letech, které letos uplynuly od vydání
první verze knihy o Vacátkově životě a umění, není známo, kam se poděl rukopis malířova deníku Můj

ho dění. Systematicky získávanými informacemi a málo známou, leč objevnou fotodokumentací přispěli
k hlubšímu pochopení sledované osobnosti, pomáhali mapovat výskyt dnes značně rozptýleného díla.
Pro badatele, který sleduje východiska, záměry, ambice, metodu a způsob práce jakéhokoliv výtvarného umělce, je zvlášť směrodatný rozbor struktury samotného díla. Proto se další oporou v tomto
směru stala Vacátkova publikace Malířství zvířat, v níž se autor o svém vztahu k věcem umění, k metodám i záměrům vyjádřil dostatečně přehledně a výstižně.19

životopis stručně a neúplně, který se měl podle MVDr. Jana Zahálky dochovat v torzu umělcovy kunvald-

Osmdesát obrazů reprodukovaných v Plavení koní rozšířilo v této nové knize několik desítek no-

ské pozůstalosti. Původní originální verze a dostupná fotodokumentace by pro objasňování některých

vých, z větší části neznámých obrazů a kreseb, které výše uvedený dr. Marek Soph, zanícený sběratel

sporných míst v tvorbě a životě umělce přinesla i dnes mnohem více než jejich následná popularizovaná

malířova díla, ochotně nabídl k publikaci, dostalo se i na sedm dosud opomenutých děl Národního hřeb-

a povrchní interpretace v novinových článcích nebo kusých vzpomínkách pamětníků.

čína v Kladrubech nad Labem a osm maleb Národního zemědělského muzea v Praze.

16 Východočeské muzeum Pardubice, Sbírka Slavín, SI XIII/C; Všestranný umělec Ludvík Vacátko, Vlasta, 15. 8. 1973, s. 8.

18	Tamtéž.

17 Vojenský ústřední archiv, fond: VÚA – VHA, sb. kmenových listů, kmenový list Ludvíka Vacátka č. a-271, 88, 159.

19 VACÁTKO, Ludvík, Malířství zvířat, Praha 1928.
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Značný přínos očekával pisatel knihy od setkání a rozhovorů s umělcovou rodinou. Třebaže malířova

Na tomto místě je zapotřebí zmínit se o některých těžkostech, s nimiž je interpretace Vacátkova díla

žena Marie († 1973), syn Ludvík († 1982) a snacha Zdenka, rozená Herdová († 2012), již nežijí, dalo se

obvykle spjata. Pro zařazení toho či onoho obrazu do jisté fáze a celku tvorby se již v prvním vydání knihy

přesto očekávat, že zdrojem potřebných, dnes již neznámých biografických a dalších údajů budou ti, kteří

(Plavení koní) nemohl její autor opřít o plnohodnotnou dokumentaci umělcových prací. Malíř totiž své

se s umělcem potkávali, přátelé, kolegové a vnučky. Od úmrtí autora ale uplynulo mnoho času a většina

obrazy datoval a názvy opatřoval jen sporadicky. Chtěl-li se tak interpret i za těchto podmínek pokusit

pamětníků, kteří by nám dnes mohli vydat svědectví, také již ze života definitivně odešla. Žel i písem-

o určení doby a pořadí vzniku jednotlivých děl, musel se spolehnout na volnou komparaci časově ově-

ných podkladů, úředních záznamů, tiskových zpráv a fotografické dokumentace, která se v rodinách

řených a zřejmých formálních znaků, spřízněných témat a motivů. To je ale věc nadmíru problematická,

obvykle léta soustavně sbírá a schraňuje, se již u první knihy uchovalo nemnoho. V průběhu času vzala

a to zejména tehdy, když k takovému kroku není dostatek dalších věcných a podpůrných údajů. Po zvá-

tato před deseti lety ještě dostupná a publikovaná rodinná dokumentace vlivem okolností za své a nelze

žení celé situace se proto autor knihy rozhodl vydat jinou, podle něj zodpovědnější cestou. Časové údaje

ji brát v úvahu, jen několik stránek z malířovy korespondence můžeme znovu vyhledat ve fondu Státního

tak čtenář v popiscích obrazů, kromě názvů, techniky a formátu, objeví jen tehdy, budou-li pro to pádné

okresního archivu a Regionálního muzea v Kolíně.

důvody a věrohodná zdůvodnění. Také u nynějšího vydání publikace, v němž počet reprodukovaných,

Musíme poděkovat malířově vnučce Zdence Sičakové (rozené Vacátkové) za to, jak dokázala před
lety oživit lidský profil stále v pozadí a osamělosti stojícího umělce. Aktivně se podílela na zrodu knihy
Plavení koní, účastnila se ovšem i přípravných prací k nové publikaci. Je jednou z posledních pamětníků
života a tvorby malíře.
Jako podnětné se ukázalo též vzpomínání dcer Vacátkova moravského přítele Antonína Dvořáč-

vesměs nedatovaných děl ještě povážlivě narostl, nemohl pisatel postupovat jinak. V opačném případě
by se totiž nevyhnul chybám a zbytečným omylům.
Položme si ale otázku: Proč si takto Ludvík Vacátko počínal? Co ho vedlo k tomu, že podpis obvykle
v pravém rohu právě dokončeného obrazu poctivě a s gustem téměř kaligraficky vykroužil, ale datum
až na velké výjimky nikoliv? S touto praxí má autor své zkušenosti a je přesvědčen, že šlo i tentokrát

ka, Radmila (Tužínová) žije na bývalém slavkovském bojišti u Brna a Svatava (Havlíková) v Myjavě na

o důvody čistě obchodní a pragmatické. Malíř tím ovšem zkomplikoval život nejen historikům a teoreti-

Slovensku. Početný soubor prací, který se po malíři v těchto rodinách dochoval, připravil autoru knihy

kům umění, ale i klientům a zájemcům o jeho dílo, neboť tak znejistil zařazení toho či onoho obrazu do

neopakovatelný zážitek a milá badatelská překvapení.
Za účast při vyhledávání dosud neznámých Vacátkových prací vděčí autor od roku 2007 panu Vilému Waltrovi z Brna, místopředsedovi a známé osobnosti Československé napoleonské společnosti.

celkového kontextu vlastní a národní tvorby. Smetl tím zřejmě ze stolu i falešný, leč rozšířený předsudek,
že staré je v jeho umění lepší než to mladší.
Při práci na publikaci narazil autor knihy ještě na jeden, zdá se, stejně obtížně řešitelný problém.

Velkou pozornost a publikační aktivitu věnovali Vacátkovu umění milovníci zvířat a koní, pleme-

Malíř své motivy nemaloval v mnoha případech v jedné originální verzi, nýbrž ve dvou a někdy i více

náři, okruh chovatelů, přátelé koňských dostihů. Jeho umělecký profil dokázal zasvěceně představit

variantách, často jen s nepatrnými, drobnými a na první pohled téměř přehlédnutelnými odchylkami.

již v roce 1958 veterinář dr. Jan Zahálka čtenářům časopisu Náš chov. Radu a pomoc nabídl kdysi au-

Známe je ale pod různými názvy, odlišnými formáty, ale také ve shodném nebo blízkém pojetí jednotli-

toru knihy MVDr. Jaromír Bílek z Kunvaldu, společensky i odborně činný MVDr. Vladimír Tlučhoř z Par-

vých složek obrazu. Příkladem mohou být olejomalby Život (96 × 122 cm), Alegorie léta, zdraví, úrody

dubic († 29. dubna 2015), majitel a vedoucí Veterinární kliniky v Pardubicích, Ing. Jaroslav Havlíček

– Život (41,5 × 68,5 cm). Tentýž, ale jen nepatrně odlišný motiv najdeme ještě ve třetí verzi, v kompozici

(* 28. července 1945, † 28. září 2017), dlouholetý kastelán a správce Hipologického muzea ve Slatiňa-

z cyklu, který je od roku 1953 v majetku Národního zemědělského muzea v Praze (Jezdec na koni a čtyři

nech u Chrudimi, bývalé (Ing. Lenka Gotthardová), ale i současné vedení hřebčína v Kladrubech nad

nahé postavy, olej, asi z roku 1932, 107 × 181 cm).

Labem (Ing. Jiří Machek), zajímavé informace poskytl Ing. Jiří Soukup z Hradce Králové.

Podobná a ne vždy milá překvapení tohoto druhu nabízejí figury hříbat prezentované jednou jako

Autor knihy považuje za zvlášť potěšující okolnost, že díky zájmu a pomoci výše uvedených osob-

V hřebčíně, čtyřicátá léta 20. století (olej, 58,5 × 51,5 cm), jindy zase v podobě Chladnokrevných hříbat

ností mohl výzkum Vacátkova díla i po letech poskytnout badatelsky dosud nevytěžené poznatky a svě-

v ohradě z téže doby (olej, 58 × 61 cm), jež se ještě před deseti lety prokazatelně nacházely v majetku

dectví. Tito lidé přispěli k objevům dosud neznámých a neregistrovaných maleb a napomohli tomu, že

Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem (obr. 120, 121). Aby toho nebylo málo, tak v souboru poří-

malířův přínos i tvůrčí odkaz můžeme interpretovat v nových a bohatších souvislostech.

zeném dr. Markem Sophem najdeme téměř totožná a ve formátu obdobná seskupení mladých koní, která
ale odkazují na zcela odlišný původ – Hříbata v Nových Dvorech (58 × 51 cm).
Příčiny hledejme v náročných požadavcích vlastního malířova konceptu, ale také ve sféře poněkud
méně bohulibé, v existenčních nárocích a finančních nákladech malíře a jeho rodiny.
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1 | Bitva u Lipan, Útok jízdy Panské jednoty, 1898

2 | Antický jezdec, 1899, patinovaná sádra, 1899,
výška 41 cm, soukromý majetek
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3 | Plavení koní, nedat., olej, 76 × 105 cm, soukromý majetek

4 | Stojící srnec, 1900,
olej, 60 × 37 cm,
soukromý majetek
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6 | Jeleni v říji, 1903, litografie, 45,5 × 64,5 cm, soukromý majetek

5 | Koňské spřežení, po roce 1900, 60 × 70 cm, soukromý majetek
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7 | S kravami na pastvě, 1904, olej, 42 × 70 cm, soukromý majetek

8 | Laškující hřebci, 1904,
glazovaný porcelán,
v. 45 cm, soukromý
majetek
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9 | Plavení koní, 1906, olej, 32 × 52 cm, soukromý majetek
10 | Koně v bouři, nedat., olej, 65 × 45 cm, soukromý majetek
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11 | Plavení koní, 1906, olej, 122 × 172 cm, Česká spořitelna Pardubice

12 | Nával bouře, 1909, olej, 179 × 221 cm, Národní památkový ústav, SZ Slatiňany
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13 | Kyrysník, 1909, olej, 47 × 37 cm, soukromý majetek

14 | Kyrysník, 1910, olej, 47 × 41 cm, soukromý majetek
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16 | Ku břehu, 1912, olej, 134 × 134 cm, Regionální muzeum Kolín

15 | Kyrysník, 1910, bronz, výška 20 cm, soukromý majetek
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17 | Toman a lesní panna, 1905–1910, olej, 28 × 28 cm, soukromý majetek

18 | Návrh pomníku Jana Žižky, 1912/1913, patinovaná sádra, výška 55 cm, soukromý majetek
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20 | Tomačov, 1915, kombinovaná technika, 43 × 33 cm, Regionální muzeum Kolín
19 | Jan Žižka, model pomníku, patinovaná sádra, 1912/1913, výška 55 cm, soukromý majetek
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Tvorby Ludvíka Vacátka se v širším slova smyslu dotkl konflikt dvou protikladných typů moderní
civilizace a novodobé senzibility, střet mezi technologickou revolucí, zhmotněnou překotným budováním
městských periferií, továrních hal, radikální proměnou životního stylu, rytmu a vkusu na jedné straně

III

Dílo Ludvíka Vacátka
ve spektru tvůrčích
problémů doby a jako
součást tradice
malířského animalismu

a na druhé staršími modely kultury a života, hledajícími a nacházejícími životní a estetický ideál v přirozeném vztahu člověka k půdě, ke zvířatům a v trvalém souladu s přírodou.
Od devadesátých let předminulého století mohutněla předměstí, rostly činžovní a průmyslové objekty Prahy, kde od doby studií výtvarník žil a kam se po léta vracel. V průmyslová a kypící centra se
měnily Kolín i východočeské Pardubice, s nimiž umělec spojil část svého života a osudu.
Podobu měst na Labi transformovala zejména železnice. V srpnu 1845 protnula Kolín trať z Pardubic
do Prahy, od roku 1875 severozápadní dráha z jižní Moravy k Mladé Boleslavi. Železnice otevírala městu možnost podílet se na výhodách dopravního spojení, umožňovala nebývalou velikost přepravy osob
a nákladů, a tím se i kolínští podnikatelé mohli zapojit do širšího trhu výrobků, služeb a kapitálu.20 Kolín
se stal již v sedmdesátých a osmdesátých letech 19. století významným železničním uzlem a městem
chemických, cukrovarnických a potravinářských podniků, jejichž počet rostl i v první polovině nového
století. Malíř se usadil na jeho okraji v patrovém domě na Žižkově třídě, v místě, které mu nabízelo dvě
důležité věci – návštěvy nedalekého koňského trhu a blízký okraj města, kde se mohl na svém koni nerušeně projíždět.
Také rytmus života Pardubic poznamenala od roku 1845 železniční trať a vzmáhající se průmyslová
činnost. Do roku 1893 se ve městě ustavily hlavní dopravní tahy, byla dokončena síť uliček Zeleného
předměstí, spojnice mezi starým a novým městem. Mizely volné plochy polí u nádraží, zaplňoval se prostor dnešní Palackého třídy. Rostla rušná Alžbětina třída (dnes ulice 17. listopadu), ulice Sladkovského
a k její ose příčná Smilova ulice. Stavební ruch se již dotkl vojenského cvičiště Na Skřivánku.21
Nedaleko nádraží založil roku 1870 podnikatel Josef Prokop strojnickou továrnu na slévání kovů
a železa, později výrobnu mlýnských strojů. V sousedství zakotvil Akciový pivovar, na sklonku osmdesátých let se západně od města rodila rafinerie Davida Fanty, dnešní Paramo. Do jižních okrajů se zakousla
perníkárna Mellekta, Francova továrna, dnešní Kávoviny (1896), výrobna mlýnských kamenů (1899).
Ve Smilově ulici, v samotném městském centru, se zabydlela Knihtiskárna a litografický ústav umělecký
(1897), nedaleko odtud Křižíkova parní elektrárna (1904) a Elektrické podniky.
Město však malíři poskytlo i jednu zvlášť pozoruhodnou podívanou. Od roku 1874 se v nedalekých
Popkovicích počala tradice Velké pardubické, malíř ji rád a často sledoval, velkou přitažlivost měly koňské
trhy u staré reálky, také parádní jízdy místního jezdeckého pluku, zejména manévry a cvičení, upoutaly
ho parforsní hony, známé rovněž z dobových fotografií Josefa Pírky.
20 Porovnej JOUZA, Ladislav, Historie a současnost podnikání na Kolínsku, Kolín 1999, s. 48–55.
21	Blíže viz SAKAŘ, Josef, Pardubice nad Labem, díl IV, část 1, Místopis starých Pardubic, Pardubice 1928.
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| Tribuna
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Z osobní dokumentace a korespondence je zřejmé, že umělec nebral horečnou proměnu měst pozitivně a stranil odlišnému kulturnímu a životnímu stylu.

gurálními scénami z rolnického prostředí Jana Kojana, Václava Rabase a Vlastimila Rady. Motivy jezdců
a koní se nakrátko objeví dokonce i tam, kde bychom je nečekali, například u Františka Kupky.22

Ve zlomových okamžicích dějin umělecké kultury – a přelom 19. a 20. století k takovým obdobím

V tomto směru nebyl Ludvík Vacátko osamocen ani ve východních Čechách. Venkovský život, práce

nesporně patřil – existují nové životní projevy a pocity stále ještě v nediferencovaném svazku s ten-

na polích, fyzický pohyb a námaha těla vévodily malířské tvorbě Františka Ropka, Jana Rusňáka. Bez

dencemi, které mají postupně vytěsnit a nahradit. Navíc se již tehdy počaly rýsovat meze racionality

součinnosti lidí, koní a každodenní účasti zvířat se nemohly obejít ani obrazy Václava Rabase, Vlastimila

a rozporuplné důsledky prudkého technického pokroku. Jakkoliv se vůči době v jejích civilních podobách

Rady, Vojtěcha Sedláčka. Plastiky inspirované drobnými i mohutnými živočichy známe také z práce trut-

stavěl Vacátko odmítavě, je jeho známý důraz na život v ustavičném pohybu pochopením toho, že zákla-

novského sochaře Emila Schwantnera. Je zřejmé, že by se Václav Rabas, stejně jako Vojtěch Sedláček

dem současnosti je změna a transformace světa. Nehledal je v technice, v konstrukcích, experimentech

na svých cestách za přírodními záběry a výjevy polních prací neobešli bez svých koníků. Proto distan-

a inovacích průmyslu, v každodenním provozu moderních měst, ale v samotném jádru fyzického života.

ce k industriálnímu a městskému živlu sama o sobě nemůže malbu zvířat a koní, stejně jako Ropkovu

Jednoznačné žánrové stanovisko, názorová a stylová profilace Vacátkova díla dávají tušit, proč

či Rusňákovu uměleckou orientaci, z hlediska vývoje výtvarného umění diskvalifikovat. Vacátko mohl

jsou přes řadu shodných znaků tak nepodobná avantgardním výtvarným proudům a tendencím dané-

a chtěl z mnoha důvodů přitakávat hlavně jedné straně a sféře soudobého dění, jeho dílo se stalo zvlášt-

ho období. Obrazy bitev, slavných a osudových okamžiků národních dějin, patří jeho umění do okruhu

ním případem z mnoha možných variant rozrůzněné modernosti.

doznívající historické malby. Početnými obrazy, kresbami deklarujícími ideu návratu k přírodě, výzvu

Danou tematickou orientaci nelze vnímat jen v úzkém českém, ale nutně i v širším rakousko-uher-

k hledání ztracené harmonie, oslavuje umělec venkovský život a věčný zápas lidí s přírodou. Jako by se

ském, středoevropském kontextu, neboť malba a kresba koní se v průběhu 19. století pěstovala i v okol-

chtěl distancovat od současnosti a hodlal ignorovat všude se rozmáhající zjevy průmyslového a technic-

ních s Čechami politicky a kulturně svázaných zemích. Vznikaly tu jezdecké portréty, analogie a obdoby

kého pokroku. Jeho na pohled archaického díla, konstituujícího se v základních rysech v první polovině

sochařského pomníku. Takto maloval ušlechtilé koňské profily již v první čtvrtině 19. století Sigmund Fer-

20. století, se nijak viditelně nedotkly revoluční podněty kubismu a vůbec už ne počínající abstrakce. Kdo

dinand von Perger (Bílý kůň, 1819), v jeho polovině Carl Adam Heinrich Hess (Hnědý kůň Forlay, nedat.),

z nás však s jistotou ví, zda onen Vacátkův důraz na vnitřní stavebnost lidských a koňských těl není jejich

Viktor Carl Huber totéž činil v sedmdesátých letech (Jezdecká studie ženy, 1873). Bitevní scény a válečná

vzdáleným ohlasem a ozvěnou?

vřava přitahovaly Alexandra von Bensu (Souboj hraběte Sternberga, 1850; Útok jízdy, 1860; Tábor jízdy,

Soudobým uměním se ovšem malíř soustavně a intenzivně zabýval. Blízký se mu sice nestal útočný

1860). U dalších autorů nezůstala stranou, podobně jako u Vacátka, hospodářská zvířata. V polovině

kolorit fauvismu, avšak spíše výrazové zkratky expresionismu, tajemné evokace symbolistů, dramatický

19. století maloval dobytek Edmund Mahlknecht (Tyrolská krajina s dobytkem, 1850), Anton Hausch si

arzenál novobarokních výrazových prostředků, které poznával v cizině, v Mnichově, ve Vídni, ale i doma.

v čtyřiasedmdesátém roce vybral za námět svých maleb, podobně jako náš Josef Navrátil, pověstnou

Pohyb a zrychlení života pokládal spolu s futurismem za důležitý znak přítomnosti, leč budoucnu a mi-

vychytralost drobné šelmy (Liška, nedat.), Friedrich von Amerling se pokusil o jakousi psychologickou

nulosti dával docela jiné pořadí, význam i smysl. Nejen vize a ambice zacílené vpřed, nýbrž i to, co bylo,

podobiznu zvířete (Hlava černého psa, 1843). Franz Xaver Birkinger si zamiloval kuřata na selském dvoře

může dnešku a jeho kultuře nastavovat zrcadlo. Vždyť i za jevy všedního dne skrytá substance a její

(Drůbež, nedat.). Podobné motivy tvořili ještě autoři další a náš výtvarník o většině z nich věděl.

trvání je nám tu nablízku.
Vacátka ovšem zaujali především autoři, s nimiž měl společný tematický zájem, pozornost upřenou

Již ve druhé polovině 19. století k nim náležel Karel Maixner, malíř, kreslíř, litograf a ilustrátor, žák
pražské akademie (1858). Zvířata (kamzíky a koně) maloval Viktor Barvitius (* 28. března 1834 v Pra-

k živočišnému a zvířecímu životu. Proto se věnoval třeba barbizonským, především Troyonovi, ale i De-

ze, † 9. června 1902 tamtéž). Koně zachytil i ve své olejomalbě na kartonu z roku 1868 (49 × 60 cm),

gasovi, Carriéremu, malířům Bretaně a neoimpresionistům, ovšem také Gauguinovi a Goghovi. Mladší

dražené v říjnu 2018 v pražské galerii Obrazy v aukci. Malbu zvířat a koní soukromě studoval pardubický

výtvarné proudy – futuristy a kubisty – zmiňuje naopak pouze jedním dvěma slovy.

malíř Oldřich Cihelka, Pirnerův žák na pražské akademii (1897–1903). Stejné téma přitahovalo Bohumila

Nejde tedy o dílo vymknuté době, jak by se mohlo na první pohled zdát. Je totiž souměřitelné se

Hradečného z Prostějova. Absolvoval také podobnou životní dráhu. Vyučoval na kadetní škole v sedmi-

soudobými rustikálními postoji umělců sdružených v Umělecké besedě, s venkovskými krajinami a fi-

hradském Sibiu, vstoupil pak k profesoru Juliu Bergmannovi, malíři zvířat a krajin, na AVU v Karlsruhe.
22	Blíže viz LAMAČ, Miroslav, František Kupka, Praha 1984, s. 11 a 18.
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Vybrané okruhy živočišného světa kromě jiného zachycoval Leo Katz (* 1887) z moravského Rožnova.

výrazových prostředků, které v nových souvislostech pomáhaly zachytit a definovat aktuální život a oslo-

Učil se ve Vídni, posléze v Mnichově a ve své práci obdobně jako Vacátko akcentoval zvířecí anatomii

vit významnou část jeho problémů. Právě v tomto směru projevila novobarokní tendence v rámci mo-

a tělesnou konstituci.23

derního umění značnou životaschopnost, neboť dokázala inspirovat širokou škálu výtvarných oborů až do

Ve srovnání s těmito autory byl Vacátkův vztah ke zvířatům jiný, soustředěný, programový, sou-

konce dvacátých let minulého století.

stavný, celoživotní a téměř monotematický. Stal se malířem koní. Od jemu podobných ho však odlišuje

V povaze baroka i jeho novodobé varianty můžeme objevit, jak to kdysi formuloval Zdeněk Kalis-

i skutečnost, že koně, pokud to okolnosti dovolily, choval, pečoval o ně, pravidelně strojil a sedlal, s koň-

ta, společnou vnitřní dvojlomnost. Stejně jako umění moderní chtělo za viditelným světem zahlédnout

mi a zvířaty prostě žil a srostl, navštěvoval hřebčíny a dostihy. Jeho umění je charakterové, žít s koňmi ve

jiný, vyšší svět, další život a prostor. Novobarokní malba se měla podobně jako ta původní jevit jako

fantazii, snu a metaforách mu nestačilo. Programová zahleděnost je zvláště pozoruhodná vzdor tomu, že

divoce naturalistická, a to jen proto, aby nás strhávala prudčeji a hlouběji do ruchu mimořádné podívané

ho svým způsobem vůči jiným činila umělecky, názorově i existenčně zranitelnějším. Obdiv ke zvířatům

a současně vedla k tomu, co ji přesahuje. Nešlo pouze o věci viditelné a těsně nás obklopující, nýbrž

spojil tvorbu a život v nedílnou jednotu. Je až symbolické, že ústup koní z běžného provozu obcí a měst

o souvislosti, které se smyslům vymykají (obr. 26).

a jejich systematické vytěsňování souzní s tragikou posledních let a koncem jeho života.

A aplikace těchto požadavků ve Vacátkově díle? Děním překypující a zaplněná popředí obrazů spolu

V úvahu ovšem nepřicházely jen impulsy výtvarné. Ke změně orientace českých výtvarníků rov-

s absencí středního plánu, hluboké nebe a nízký horizont v pozadí lákají nás k průnikům do hlubiny kolem

něž přispěla proměna tehdejší české literatury, zejména vpád realistických až naturalistických motivů,

nás, a tím i k nekonečnu. Prostřednictvím viděné hmatatelné skutečnosti chtěl nám Vacátko, podobně

hledajících oporu ve zkušenosti a vizuální podobě lidských příběhů. K objevu Vysočiny, jejích přírodních,

jako kdysi Rubens a současně i jinak, představit skryté hloubky bytí a poodhalit tajemství veškerého

výtvarných a estetických kvalit, u Antonína Slavíčka, Františka Kavána a dalších generačních druhů při-

života. Proto nás nepřekvapí, že si z vlámského a nizozemského umění 17. století malíř necenil tolik

spěly romány Karla Václava Raise, Poličsko přitahovalo Terezu Novákovou, Skutečsko přiblížily povídky

krajinářství ani malby květin a zátiší. Zmínil sice obrazy zvířat Franse Snyderse, Claese Berchema, Filipa

Karoliny Světlé.

Wouvermana, Pavla Portera, ale svůj nelíčený obdiv věnoval především Rubensovi: „Nad tyto kulturně
historicky cenné obory vyniká však figuralita velkolepostí školy antwerpské s Petrem Pavlem Rubensem
v čele. A on rovněž znamená svým obsáhlým temperamentem velmi mnoho pro malířství zvířat. Tehdejší doba vyžadovala rozvinutí všeho přepychu, nejvyšší intenzity duševního i fyzického života, bujnosti,

V době Vacátkových studií se nově formuloval vztah českého výtvarného umění ke kulturní a umě-

pohybu a to vše nacházelo se v míře přehojné v umění tohoto mistra, této přebohaté individuality. Jeho

lecké tradici, mimo jiné i k baroknímu umění. Hluboké vazby k této kultuře oživované na poli historie,

vzpínající se a vyhazující hřebci v obrazech Honba na lvy v mnichovské pinakotéce, Boj Amazonek (motiv

literatury a etnografie najdeme i tam, kde bychom je nehledali, například v díle Antonína Slavíčka, Jana

zláká i Vacátka samotného – pozn. autora), jeho skákající a válející se psi v obraze Štvanice kance vyka-

Preislera, Františka Kupky, Viktora Preisiga, u sochařů Quido Kociána, Františka Bílka, Emila Schwant-

zují tolik turbulentní, živočišné energie, právě tolik, kolik toho zvířetnost potřebuje.“24

nera aj. Barokní umění má s výtvarnou tvorbou z přelomu 19. a 20. století přes řadu odlišností mnoho

Ovšem našeho umělce inspirovaly i jiné podněty, zejména novodobý, technickými vlivy zprostřed-

společného. V městské i venkovské architektuře, řezbářství, nábytku, malbách na skle, v textilní produk-

kovaný, zastíraný a složitě vrstvený vztah člověka k smyslovosti, k tělu, tělesnosti a k předmětnému

ci a hudbě vládlo totiž ještě ve druhém desetiletí minulého století. To předminulé se jako celek vzhlíželo

světu vůbec. Vztah k baroku a jeho novodobé aplikaci se proto nemohl u Vacátka řešit jednoznačně

v historii uměleckých slohů. Novorománské, novogotické, novorenesanční umění vystřídalo v závěru

a v jediném určujícím směru. Avantgardní umělci redukovali předmětný svět na základní vnitřní a bez-

19. a v prvních letech 20. století novobaroko. Umělci této doby se ovšem (včetně Ludvíka Vacátka) k ba-

prostřednímu dotyku nedostupné tektonické formy, lokalizovali věci v umělém kvazi prostoru, zúžili je na

roku 17. a 18. století nestavěli jako k živému a koherentnímu uměleckému slohu. Soudobé architekty,

otázky koloritu a pohybu, zatímco jiní se jich zmocňovali realisticky a naturalistickým způsobem. Další

sochaře, malíře a designéry nábytku na evropském baroku nejvíce přitahoval soubor jeho osvědčených

začleňovali až do konce druhé dekády 20. století lidskou a živočišnou tělesnost do hlubších duchovních
souvislostí, zobecnělých abstraktních forem, v oblasti užitého projevu do vegetativního tvarosloví, nebo

23	HOLEŠOVSKÝ, Karel, a kol., Rakouské malířství 19. století v moravských sbírkách, Brno 2002, s. 16, 19, 23, 26, 41, 43,
44, 57, 67, 69, 131, 141, 143, 145, 177, 189, 191.
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ve figurální kresbě a malbě (jako Vacátko ještě ve třicátých a v první polovině čtyřicátých let) do podoby

Svět zvířat a lidí se v umění Ludvíka Vacátka začal otevírat na prahu 20. století a vzdor všem proti-

novoklasicistního ideálu ženského a mužského těla, vitalistických, erotických a smyslných figurálních

venstvím, kterým musel malíř a sochař za života čelit, k nám ve svém díle o tomto blahodárném a krás-

koncepcí. Zapomínat nelze na chladná, plošná a lineárně obrysová řešení secese, luminismus, světelné

ném svazku vypráví s nezmenšenou intenzitou dodnes.

a dojmové efekty provokované impresionismem. Některé typy zmíněných řešení se bezprostředně i v odstupu projevily v díle námi sledovaného umělce.
Jako další důležitý vývojový faktor, který výrazně ovlivnil výtvarný život přelomu století, se ukázal
vztah české kultury k evropskému umění. Alfons Mucha, Luděk Marold, Vojtěch Hynais, posléze i Antonín
Hudeček se učili v Mnichově, jiní však šli ještě dále, Vincenc Beneš, Bohumil Kubišta, Jan Zrzavý hledali
poučení v Paříži. A výtvarné klima Paříže a Mnichova přilákalo roku 1901 také našeho malíře koní.
Do výtvarné tvorby se přirozeně promítaly též otázky českého patriotismu a jeho vztahu k zájmům
nadnárodním, obecně humanistickým.
Václav Rabas se v katalogu k výstavě Umělecké besedy v Pardubicích roku 1928 vrátil k letitým
sporům o podobu českého výtvarného umění, které na poli domácí kultury vládly od konce prvního desetiletí 20. století. V obhajobě principů českosti výtvarného umění odmítl jednoznačné přimknutí k francouzskému umění, v němž spatřoval ohrožení původnosti a svébytnosti české výtvarné scény. Malíř se
tehdy domníval, že podstata české tvorby nespočívá jen „v rozmarné vynalézavosti přesycených kultur
jiných národů, podstatou novodobého díla se má stát především hodnota vnitřní a posvěcení mravní.
Moderní české umění potřebuje spíše příklad než vzor.“25
V poslední čtvrtině 19. století procházelo naše výtvarné umění zásadní duchovní a tvůrčí proměnou.
Vyčpělé konvence vyhasínajícího akademismu vytlačovala smyslová zkušenost, živé vjemy a podněty
napomáhala zprostředkovávat nová média, zejména fotografie a kinematograf. Umělci stáli tváří v tvář
vzrušenému pohybu a čilejšímu rytmu života, což iniciovalo řadu protikladných tvůrčích postojů a forem
uměleckého vyjádření. V prvé řadě se tu prosadilo úsilí o novou harmonii mezi přírodou, člověkem a moderní technickou civilizací, venkovským a městským typem života.
Potřeba nových pohledů na skutečnost a způsobů jejího výtvarného ztvárnění se měla dříve či
později prosadit také v našem uměleckém školství. K rozvoji užitých a dekorativních oborů přispělo roku
1885 založení Uměleckoprůmyslové školy v Praze, reformy se dočkala také pražská Akademie výtvarných umění (1887). Vedení krajinářské školy se v letech 1887 až 1899 ujal Julius Mařák, do vedení ateliéru figurální malby se postavil prof. Maxmilián Pirner (1887), renomé školy posílil příchod malířů Vojtěcha
Hynaise a Václava Brožíka (1893), o tři roky později Františka Ženíška a do čela sochařské školy Josefa
Václava Myslbeka (1896).

25 Katalog výstavy Výtvarného odboru Umělecké besedy v Pardubicích uskutečněné ve dnech 22. dubna – 13. května 1928,
s. 5.
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1| Profilace osobnosti

IV

Chronologie života
a topografie díla
malíře Ludvíka Vacátka

Známe výtvarníky trvale usazené a srostlé s místem, kde se narodili, jiní svůj domov našli tam, kde
se zabydleli později. Další se stále stěhovali a vhodný a blízký prostor hledali téměř celý život. Vacátko
náležel ke třetí skupině, měnil svá působiště. Důvod jeho putování ovšem nespočíval jako u krajinářů
v hledání nových a nových motivů, které poskytovala střídaná místa a působiště, nýbrž v plnění osobních
potřeb a zajištění živobytí. A ještě něco navíc…
Každý pobyt, stejně jako následný přesun jinam, specifikoval šíři, obohatil spektrum obraznosti,
modifikoval Vacátkovy tematické, obsahové a hodnotové preference, krok za krokem spoluvytvářel itinerář a harmonogram životního díla.
Umělec žil na několika pražských adresách, zakoupil dům v Kolíně, usídlil se na Hrubé Skále, léta žil
a čas od času se znovu objevoval ve svém ateliéru v Praze. Nakrátko působil v Českých Budějovicích. Lidsky i výtvarně zasáhl do kulturního dění Pardubic, vídali ho na Velké pardubické, rád navštěvoval hřebčín
a chov koní v Kladrubech nad Labem, skicoval koně ve Slatiňanech a Průhonicích. Za druhé světové války
zamířil do Kunvaldu v Orlických horách, po osvobození zakoupil patrovou vilu v Horních Měcholupech
u Prahy, ale až na krátké přestávky působil a zemřel v Kunvaldu.
Narodil se 19. srpna 1873 (podle rodného listu křtěný rovněž jako Vincenc a Otakar) v rakouském
Simmeringu. Jeho „Ahnenpass“ neboli „rodový průkaz“, dokument, který za nacistické okupace sloužil
pro styk s úřady a prokazoval rodový (árijský) původ majitele, nás společně s genealogickým pátráním
spřízněné pardubické rodiny Votkeových uvádí do širších malířových rodinných poměrů.
Otec Karel Vacátko (* 11. října 1828) působil na řadě míst rakousko-uherské monarchie jako strojní
inženýr, například ve strojírenském závodě Kolben-Daněk v Praze-Karlíně, v sedmdesátých letech ve
firmě na výrobu strojního zařízení v Simmeringu, tehdy ještě samostatné obci, od roku 1892 v jednom
z okrajových okresů Vídně.
Matka Františka Vacátková, rozená Wernerová (* 3. července 1844), pocházela z bohaté a vážené
pardubické rodiny, která vlastnila někdejší městskou radnici, honosný dům (čp. 116) na Pernštýnském
náměstí. Dědeček Johanes Paulus Werner (* 1780, † 1845), majitel realit a koželužského závodu, stál
v čele početné rodiny, s manželkou Barborou Anastázií přivedli na svět třináct dětí. Jeho synové Leopold (* 1818, † 1888) a František (* 1808, † 1898) v rodinném podnikání, profesních a společenských
aktivitách pokračovali. Leopold, obchodník s kůžemi, otec devíti dětí, zasedal v městské radě, v letech
1874–1888 zastával funkci starosty města. O deset let starší František, městský radní a majitel koželužské
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dílny se sídlem na Bělobranském náměstí, zplodil v roce 1844 s manželkou Annou, roz. Černíkovou, dceru Františku Marii a kromě toho ještě třináct dalších potomků, z nichž se ale několik nedožilo dospělosti.26
Františka se stala matkou tří dětí. V roce 1872 porodila syna Evžena (Eugena) a o rok později Ludvíka.  Krátce nato se však rodina, zřejmě pod vlivem tehdejší ekonomické krize v polovině sedmdesá27

tých let (krachu vídeňské burzy) a epidemie tyfu, vrátila do Čech a Pardubic a se usadila na jižní straně
Bělobranského náměstí v rodinném, dnes již zbořeném domě a dílně U Šraňku (čp. 138), v sousedství
restaurace Hodonín a ocelového mostu na řece Chrudimce.28
Ve staronovém působišti se rodina rozrostla o třetího potomka, nejmladšího Karla (* 1881, † 1930),
který zdědil po otci vztah k technickým oborům, vystudoval České vysoké učení technické v Praze a pracoval jako předtím otec ve stejném strojírenském závodě. Ludvíkovi sourozenci odešli však ze života
předčasně, oba v devětačtyřiceti letech.
Otec v Pardubicích 1. září 1882 zemřel a vdova ve městě s dětmi již zůstala. Pardubice se tak staly
dějištěm malířova dětství a mládí. A nejen to, za matkou sem v době studií, za působení ve vojsku i později jako známý výtvarník zajížděl, někdy, jak uvádí jeho vojenský kmenový list v letech 1905, 1906,
1908, 1911, 1912 a 1915, pobýval v Pardubicích i déle.29
Františka Vacátková žila společensky, účastnila se řady kulturních akcí. Stála nepochybně v pozadí
synovy zakázky pro kostely v Pardubicích a Opatovicích nad Labem, finančně přispěla k jejich renovaci.
Když se pak roku 1912 opravoval a o novou předsíň rozšiřoval nedaleký kostel sv. Bartoloměje, účastnila
se činnosti výboru dohlížejícího na postup prací. Zemřela jako osmdesátiletá roku 1924.30
Na sklonku roku 1893 odvedli syna do armády, první měsíce vojenské služby trávil v Terezíně. Manipulace s děly, jejich transporty na větší vzdálenosti se neobešly bez tažné síly koní. Proto byli k dělostřelectvu obvykle povoláváni lidé z venkova, nebo ti, kdo to s koňmi uměli. Část své tříleté prezenční služby
Vacátko sloužil u posádky pevnosti Terezín a ve výcvikovém prostoru dělostřelců u Týna nad Labem.
Nestěžoval si, na tuto dobu rád vzpomínal, využil ji k podrobnému studiu anatomie koní a zpodobení

26 Genealogická studie rodiny Wernerů, rukopis pořízený paní Pavlínou Votke z Pardubic a Rokytna.
27	Bratr Evžen zemřel v roce 1921 jako devětačtyřicetiletý. Vojenský ústřední archiv, fond: VÚA – VHA, kmenový list Ludvíka
Vacátka, č. a-271. Evženovu podobu malíř vylíčil na souborné výstavě pořádané Krasoumnou jednotou roku 1925 v Domě
umělců, tedy v budově Rudolfina, Katalog souborné výstavy Ludvíka Vacátka pořádané Krasoumnou jednotou v Domě
umělců – Parlamentu, od 17. prosince 1924 do 4. ledna 1925.
28	Objekt zakoupili roku 1834 Jan a Barbora Wernerovi pro syna Františka, který zde se svou manželkou Annou žil
a provozoval koželužský závod v letech 1836–1854 (porovnej: Sakař, J., Dějiny Pardubic nad Labem, díl V, Cechy
městské, Pardubice 1935, s. 40). Jako majitelky domu jsou následně uváděny Anna Wernerová (1874–1896), Žofie
Bachová a Františka Wernerová (1896–1906), tehdy již Vacátková, jeho výlučná majitelka v letech 1906 až 1917. Blíže viz
Sakař, J., Dějiny Pardubic, c. d., s. 303.

| Wernerův dům (čp. 116) na Pernštýnském náměstí, foto autor, 2007

29 Vojenský ústřední archiv, fond: VÚA – VHA, kmenový list Ludvíka Vacátka, č. a-2.
30	HRUBÝ, Vladimír – STANĚK, Jiří, Kostel sv. Bartoloměje v Pardubicích, Památky Pardubic 1, Pardubice 2000, s. 56.
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| „Dům U Šraňku“
na Bělobranském
náměstí před
demolicí; v tomto
stavení a na
prostranném
dvoře, kde stály
dílny, prožil Ludvík
Vacátko dětství
(SOkA Pardubice,
Sbírka fotografií
a negativů inv.
č. 3084)

| Bývalá budova
pražské Akademie
výtvarných umění
a od roku 1896
sídlo Uměleckoprůmyslové školy
v Praze

jejich vitálních pohybů. Absolvoval roční dělostřeleckou kadetní školu v Praze a získal hodnost kadetního

a zátiší. Jen čas od času Paříž a rodinné sídlo v d’Ambleville opouštěl, aby po jistou dobu žil a pracoval

poručíka, distinkce nadporučíka rakouského dělostřelectva se dočkal na sklonku roku 1898.

v Praze, například v první polovině osmdesátých let, kdy mu byla svěřena obnova výtvarné výzdo-

S jeho ranou tvorbou se dnes setkáváme zřídka, výjimku představují jedno dvě díla, která jsou

by interiérů královské lóže. Jakkoliv se jeho práce pro Národní divadlo jevila umělecky a společensky

občas k vidění v aukčních síních, jako například obraz Vojáci v lazaretu z roku 1895, olej, 64 × 51,5 cm.

úspěšná, měli již tehdy znalci k jeho umění jisté výhrady. Upřesnil nám je ve své knize Národní divadlo

V letech 1895–1901 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze, vyučoval na kadetní škole

a jeho výtvarníci Antonín Matějček. Brožík žil již dlouho v Paříži, v prostředí plném uměleckého chvatu.

kreslení, historii, zeměpis a češtinu. O jeho tehdejší vojenské kariéře se dočteme ze záznamů tzv. kme-

Díla, která pro pražské Národní divadlo vytvořil, se stala dokladem kritické situace naší historické malby,

nového listu, uloženého ve Vojenském ústředním archivu v Praze.

31

Dominantní roli měly ve Vacátkově případě figurální ateliéry profesorů Václava Brožíka a zejména
Vojtěcha Hynaise, leč jejich umělecký přínos a edukativní význam nebyl zcela rovnocenný a vyvážený.

jakož i tvůrčích nesnází samotného malíře, neboť dlouhým životem „v cizině ztratil styk s domácí půdou
a prostředím. České dějiny neznamenaly mu více než dějiny obecné.“32
Na pražské akademii Brožíka nevídali na sklonku devadesátých let často, pobýval totiž spíše v Pa-

Václav Brožík, malíř žánrových a historických výjevů, autor technicky virtuózních portrétů, se naro-

říži, časté zakázky a vleklé nemoci ho odváděly od pedagogické práce, takže se výuce věnoval jen

dil 5. března 1851 v Železném Hamru u Třemošné, od roku 1854 žil v Praze. Stal se žákem litografické

okrajově. Přesto si Vacátko na profesora uchoval i vzpomínky navýsost osobní, když ve svém Malířství

dílny, učněm smíchovské továrny na porcelán, od roku 1868 studentem pražské AVU ve škole Antonína

zvířat jako příklad učitelovy životní skromnosti i tvůrčí důslednosti uvedl často slýchanou okřídlenou větu

Lhoty a Emila Lauffera. Tehdy poznal dílo polského malíře Jana Matejky a rozhodl se pro historickou mal-

a životní zásadu: „Krajíc chleba ti musí stačit k celodenní práci.“ Jistý profesorův vliv na Vacátkovo umění

bu. Od roku 1871 navštěvoval drážďanskou akademii a záhy (1873) i mnichovskou pinakotéku. V Paříži

lze hledat snad jedině v oblibě významných okamžiků českých dějin, zejména bitevních scén, což lze

se poprvé, zatím jen nakrátko, objevil roku 1873. Trvale zde však žil po roce 1876 a maloval klíčové oka-

ovšem spojovat i s dobovými a vůči akademii vnějšími vlivy. Brožík proto výrazněji ke zrání žákova ta-

mžiky českých dějin (Odsouzení Mistra Jana Husa, 1883), výjevy z venkovského života, ale také krajiny

lentu nepřispěl. Zemřel v Paříži na jaře roku 1901.

31	KOTALÍK, Jiří (ed.), Almanach Akademie výtvarných umění v Praze: k 180. výročí založení (1799–1979), Praha 1979,
s. 93.

32	MATĚJČEK, Antonín, Národní divadlo a jeho výtvarníci, Praha 1954, s. 53–54.
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Profesorovým ateliérem prošlo v rozmezí let 1894–1925 více než devadesát mladých nadaných
výtvarníků. Jeho absolventi, jako například Arnošt Hofbauer, Josef Schusser, Miloš Jiránek, Vladimír Županský, Karel Myslbek a Herbert Masaryk, náležejí k významným osobnostem našeho umění. Od okamžiku, kdy vstoupil do Hynaisova a Myslbekova ateliéru, stal se účastníkem tohoto uměleckého kvasu
také Ludvík Vacátko.
Literatura, která se dosud věnovala průběhu a náplni Vacátkových pražských studií, vychází z před| Vojtěch Hynais (1854–1925), foto
z almanachu Akademie výtvarných
umění v Praze, 1979, s. 74

| Václav Brožík (1851–1901), foto
z almanachu Akademie výtvarných
umění v Praze, 1979, s. 74

| Josef Václav Myslbek (1848–1922),
autoportrét, foto z almanachu Akademie
výtvarných umění v Praze, 1979, s. 75

pokladu, že v Hynaisově ateliéru pobyl celých šest let, které školní řád běžně požadoval, tedy od září či
října 1895 až do jara 1901. Bude tomu tak, i když zase ne zcela jednoznačně, a to vzhledem k již známé
skutečnosti, že část posledního ročníku akademie trávil nějakou dobu v Paříži. Ani jeho nástup na mnichovskou školu se proto nemusel po formální stránce obejít bez problémů, obtíží a časových prodlev.
Jistotu nám nedodají ani údaje publikované v almanachu pražské akademie z roku 1979, který

Vojtěch Hynais, člen výtvarné generace Národního divadla, se narodil roku 1854 ve Vídni, absolvoval ško-

uvádí jen data a jména absolventů. Proto je vzhledem k provoznímu řádu školy logické, že Vacátkovo

lu prof. Anselna Feuerbacha na AVU (tamtéž), získal roku 1974 za skicu Muka sv. Víta římské stipendium

jméno neobjevíme ani v přehledu žáků Myslbekova ateliéru.34 V povaze jeho školení sehrála významnou

a mohl se vydat do Itálie, do Benátek, Florencie a Říma, kde kopíroval díla slavných mistrů (v Benátkách

roli vyhraněná žánrová specializace, která zásadním způsobem usměrnila malířův další odborný růst

obraz Sv. Barbory od Palmy Vecchii, malby G. B. Tiepola). Ještě v Itálii a po návratu do Vídně využil

a tvůrčí inklinace. V dětství zrozený a studiemi kultivovaný poměr ke koním a zvířatům vůbec, obdiv

získané poznatky v religiózních zakázkách (Sv. Vojtěch, Sv. Václav) a vracel se k nim i za několikerých

k jejich estetickým hodnotám přispěly k tomu, že se umělec již na sklonku předminulého a počátku

delších pobytů v Paříži na École des Beaux-Arts. Od roku 1880 se podílel na výzdobě schodiště a králov-

nového století rozhodl vstoupit do proudu tzv. výtvarného animalismu. Z možností, které se v něm na-

ské lóže pražského Národního divadla malbami s historickou a vlasteneckou tematikou (Apoteóza zemí

bízely, však upřednostnil koncept života v podobě rvavého zápasu, věčného boje konfliktů, kontrastů

Koruny české, kompozice ročních dob, Jaro, Léto, Podzim). Po zničujícím požáru Národního divadla roku

a protikladů, divokosti a síly, krásy i vášně, jako všeplatného principu přírody zosobněného nadčasovou

1881 mu byla svěřena práce na nové hlavní oponě. V polovině osmdesátých let tvořil výzdobu dvorního

alegorií a mýtem.

divadla ve Vídni.

Jakmile se pro tento tematický záběr rozhodl, tak ho již v zásadě neměnil. A vpravdě řečeno ani ne-

Vedle těchto prestižních prací namaloval Hynais v průběhu let značný počet podobizen a figurálních

mohl, vždyť se v něm více než zřetelně odrážel jeho vlastní naturel, názory, světonázorové postoje, které

kompozic (Noli me tangere, Ecce Homo, 1897). V roce 1893 byl povolán na Akademii výtvarných umění

by nikdy sám od sebe neopustil. Povšimli si toho jak odborníci, tak i laická veřejnost a okruh nejbližších.

v Praze (v roce 1894 se stal řádným profesorem, ve třech volebních obdobích až do roku 1902 vykonával

Podporu takto nekompromisního postoje žák nacházel již během studií v oblíbeném bonmotu profesora

funkci rektora školy), tehdy také vznikl jeho pověstný obraz Paridův soud (vystaven v Rudolfinu roku

Hynaise: „Tvrdohlavost jest v umění kvalitou.“

1898). Vyvolal diskusi a zájem výtvarné obce, pozornost vzbuzoval nahotou ženských těl oduševnělých

Mladému umělci však zdaleka nestačily podněty a poznatky, které mu nabízela výuka na akademii

proudem denního světla a zvláštními zelenavými reflexy. V propojení novobarokních a impresionistických

v Praze, zatoužil poznat umění doby v širším slova smyslu. Z tohoto důvodu zajížděl do Vídně, sezna-

impulsů nabízel východisko z tradice. Jeho luminismus vedl k oživení zrakového vztahu ke skutečnosti,

moval se s expozicemi zdejších slovutných galerií a muzeí výtvarného umění, studoval tradici oboru,

k naturalismu a symbolismu, který svými významovými přesahy nabízel možnost překročení dosud vlád-

romantickou a realistickou malbu, zejména tvorbu barbizonských malířů, pozorně sledoval výstavy děl

noucích konzervativních názorů. Hynais chtěl osvobozovat malířství od závislosti na literárních motivech,

tvůrců vídeňské secese.

od diktátu fabule, odmítal ale i přílišné lpění na detailech.33

V roce 1897 se jako voják a student zapojil do prací na panoramatu bitvy u Lipan (obr. 1), plánované
atrakce výstavy architektury a inženýrství v Praze (detailněji se zmíníme později). Pozvání a zařazení

33	Blíže viz MŽIKOVÁ, Marie, Vojtěch Hynais, Praha 1990.
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Vacátka – studenta teprve třetího ročníku školy – do týmu výtvarníků a osobní podíl na realizaci tohoto

olejomalbou Anglický pes, 1901,38 a Srnami v zimě, 1902.39 Není jasné, kde tato rozměrná díla vznikala,

slavného obrazu, produktu a atrakce doznívajícího romantismu, nemohly být věcí náhody, nýbrž déle-

zda v bavorské metropoli, nebo při krátkých návštěvách Prahy, nabízejí se obě alternativy.

trvajícího pozorování a ověřování žákových schopností a dovedností. Pro mladého umělce se staly ob-

Na výstavách prací Krasoumné jednoty v Domě umělců v Praze (1902 a 1903) malíř představil

rovskou příležitostí a silným celoživotním zážitkem. I když se na tehdejších výstavách mohl a také uměl

obrazy Ego a Život, za něž v obou případech obdržel Hlávkovu cenu. O rok později zde vystavoval bron-

představit také s jinou tematikou, s motivy přírodními, loveckými, pracovními či sportovními, vymezila

zovou plastiku Zápas jelenů (50 × 90 cm), sádrového a patinovaného Srnce, obrazy Na Izeře, K práci,

mu práce na bitvě na delší dobu určující námětový horizont. Postavy husitských bojovníků a jejich vůd-

Návrat z pastvy.40

ců na koních i bez nich se v jeho práci objevovaly znovu a znovu. Obraz Janko Kozic Vlk a Talafus, olej,

Úspěchy, jak už to bývá, přilákaly záhy další, tentokrát již na celostátní úrovni, umělec však sou-

55 × 47 cm, inspirovaný historií husitství na Slovensku, pochází dokonce ze samotného konce umělco-

časně vrůstal do života východočeského regionu, jeho kulturního a uměleckého prostředí. Svědčí o tom

va života (1954). Až do poloviny dvacátých let se tak Vacátkovy náčrtníky plnily studiemi k malbám,

skutečnost, že se na podzim roku 1899 jeho obraz objevil vedle prací Františka Ženíška, Jiřího Holuba,

k sádrovým modelům, rodily se bronzové plastiky rejtarů a kyrysníků, účastníků sedmileté války a bitvy

Josefa Schussera a Luďka Marolda na Východočeské výstavě nejpřednějších českých malířů a sochařů

u Kolína z roku 1757 (Kyrysník, 1909).

v Pardubicích.41

V této době se zásadně proměnil také malířův osobní život, již v lednu 1898 se v kostele v Libošovi-

Na jaře 1904 své vzdělání v Mnichově dovršil a jako graduovaný akademický malíř se vrátil do Čech

cích u Sobotky oženil s Žofií Tůmovou. Měli spolu sice dceru (1902), ale manželství se nevydařilo. Rodiče

(krátkodobě bavorskou metropoli navštěvoval i později), kde si chtěl tehdy zařídit budoucnost. Spatřoval

se vídali jen zřídka, otec si své umělecké dráhy vážil nadevše a ta ho v roce 1900 přilákala do Paříže a na

ji mimo jiné i ve vlastní malířské škole v Praze.42 Aby její provoz zajistil, hýřil nápady. Krátkou zprávu

další čtyři roky do Mnichova, kde studoval na akademii. Nesoulad způsobený odlišností povah manželů

o tom přinesla 13. listopadu 1904 Národní politika: „Ludvík Vacátko, akademický malíř, přeložil svůj

vedl k rozpadu vztahu. Nelze se proto divit, když nefunkční svazek v dubnu 1906 Okresní soud v Praze

ateliér z Mnichova do Prahy a hodlá za účelem zřízení malířské školy (roh Ferdinandovy třídy a Spálené

(Novém Horním Městě) rozvedl „pro nepřekonatelný odpor od stolu a lože“. Vacátko s první ženou a dce-

ulice č. 55) otevříti v přízemí téhož domu malou výstavku prací svých ve prospěch podpůrného spolku

rou, které po rozvodu žily v německém Waldkampfu, neudržoval žádný kontakt. Právně ale manželství

studujících akademie.“

a placení alimentů trvalo až do října 1919, kdy Krajský soud v Kutné Hoře svazek definitivně „rozloučil“.35

Soubor zde soustředěných prací s jistým zpožděním komentovaly dva tehdy oblíbené listy, Zlatá

Již za studií i během života mimo vlast se malíř na dálku nebo při krátkodobých návratech účast-

Praha a Máj.43 První článek si ani tak nevšímal kvalit vystavených děl jako spíše podoby a úrovně in-

nil kulturního a výstavního života doma. Svoji produkci ukázal na přelomu let 1898/1899 a 1907/1908

stalace a parametrů výstavních prostor. Konstatoval totiž, že obrazy trpí nedostatkem světla a malého

u Topiče. Ještě jako student pražské akademie se podílel na 59. výroční výstavě Krasoumné jednoty

odstupu, neboť byly vtěsnány do dvou úzkých místností, v nichž se muselo po celý den svítit. Navíc tu

v Rudolfinu (1898/1899). Vybral si obligátní vojenské téma, neboť v jeho duši doznívaly ozvěny bitevních

pastózně provedené malby působily z malého odstupu až příliš drsně, takže se rozměrnější práce daly

scén u Lipan a vůbec tehdy i později uvažoval a vystupoval jako voják. Pro tehdejší obraz zvolil košatý

sledovat jen po částech. Návštěvník mohl nabýt dokonce dojmu, že „prudká verva umělcova jako by při

název Poslední hodiny před Jičínem r. 1866. Útok švadrony savojských dragounů na pruské husary.36

každém hnutí lokty narážela do tvrdých stěn“.44 Tematice a autorskému stylu se podrobně věnoval až

O dva roky později (1900) se další válečnou kompozicí (kresbou uhlem) XIV. Dragounský pluk účastnil
61. výroční výstavy této umělecké organizace,37 ale od 62. jubilejní výstavy jednoty začal malíř, v seznamech uváděný jako vídeňský rodák a Mnichovan, obesílat její expozice obrazy samotných zvířat, zprvu

38	Knihovna Národní galerie v Praze, Ilustrovaný seznam 62. výroční výstavy Krasoumné jednoty pro Čechy v Praze 1901,
sign. 1901/2P/h.
39	Knihovna Národní galerie v Praze, Seznam 63. výroční výstavy Krasoumné jednoty pro Čechy v Praze 1902,
sign. KJ 1902/p.
40	Knihovna Národní galerie v Praze, Seznam 64. výroční výstavy Krasoumné jednoty pro Čechy v Praze 1903, sign.
KJ 1903/1p.

35	Blíže viz Vojenský ústřední archiv, fond: VÚA – VHA, kmenový list Ludvíka Vacátka, č. 159.

41	Blíže viz KMOŠEK, Petr, Domov v malířství východních Čech 20. století, Ústí nad Orlicí 2006, s. 101.

36	Knihovna Národní galerie v Praze, Ilustrovaný seznam 59. výroční výstavy Krasoumné jednoty pro Čechy v Praze 1898,
sign. KJ 1898/1č.

42 Xaverius [HARLAS, František Xaver], Z menších výstav, Zlatá Praha, Otto, 1905, XII, 7, s. 82.

37	Tamtéž.

44 Xaverius [HARLAS, František Xaver], Z menších výstav, c. d., s. 82.
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43 Xaverius [HARLAS, František Xaver], Výstava Luďka Vacátka, Máj, 1905, III, 13, s. 207–208.
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Rok 1906 vyplnila práce na prestižní zakázce, realizaci návrhu šesti oken pro bývalý klášterní kostel
Zvěstování Panny Marie v Pardubicích. Vznikaly jako součást rekonstrukce vnějšího vzhledu budovy, ale
také interiéru, podlahové dlažby a renovace novogotických lavic, vedené arch. Božou Dvořákem.
Východní okno v kněžišti pardubického kostela vyplnil ústřední motiv Zvěstování Panny Marie, další
v jeho pravém sousedství dodnes zdobí Kristův křest (1906). Na protější straně se vedle oltáře vyjímá
scéna Panny Marie vyučující Krista. V novogotickém ostění jižní obvodní zdi hlavní lodi trůní sv. Jan Nepomucký, sekunduje mu dramatický výjev Zmrtvýchvstání Krista pořízený Františkou Wernerovou-Vacátkovou a synem Ludvíkem k uctění tehdy již zesnulé matky a babičky Anny Wernerové. V oknech severní
zdi se v rámci rekonstrukce stavby instalovaly skleněné obrazy sv. Václava a Panny Marie s Ježíškem
na nebesích. Návrhy provedla Škardova firma z Brna a dílna Jana Kryšpína z Prahy. Podobu tří návrhů
(Zvěstování Panny Marie, Jan Křtitel, Zmrtvýchvstání Krista) zveřejnil časopis Zlatá Praha.47
V roce 1907 realizoval Vacátko návrhy šesti barevných oken pro kostel sv. Vavřince v Opatovicích
nad Labem. Okna hrazená z donace paní Kateřiny Hübnerové z Pardubic (spolu s Václavem Šanderou
z Opatovic nad Labem) byla zasvěcena biblickým výjevům a postavám: Zvěstování Páně s andělem,
sv. Václavu na koni a sv. Josefu. Na dalších výplních figurují sv. Řehoř Veliký, sv. Kateřina a Navštívení
Panny Marie, které pak podobně jako v Pardubicích ve skle realizovala firma Jana Kryšpína z Prahy.
Malíř byl v obou případech postaven před náročný, časově limitovaný a dosud osobně neřešený
| Dům čp. 55 ve Spálené
ulici, foto autor, 2007

úkol, který nutil k úvahám o místě, povaze a účelu stavby, promýšlení obsahových i formálně technických
a stylových požadavků, jež přesahovaly sféru malby. Navíc se nejednalo o zadání poslední.
Zakázky tohoto typu sice neměly svým počtem a povahou ve spektru malířovy práce zásadní roli,

pozorný dopisovatel časopisu Máj, podepsaný jako Xaverius (zřejmě F. X. Harlas). Díky tomu víme, že
se zde ukazovala díla jako známé Ego, Prchající štěstí, které Pražané zhlédli již o rok dříve, dále pak Par
force, mezi obrazy malíř zařadil také věci užitého rázu. K vidění tu byly pérové kresby, litografie, studie
aktů, podobizny, ale i sošky Antický jezdec (obr. 2), Jelen, „soška tohoto ‚kapitálního jelena‘ provedena
v bronzu též s křížem mezi parohy – tak zjevil se mocný jelen sv. Hubertu, patronu myslivců“.45 Dostalo
se i na olejomalby skotu a koz. Kritik si zvláště cenil autorova smyslu pro pohyb, což vyjádřil následujícími slovy: „Kde jiní snaží se podati obraz přírody zadumané, kde vyhledávají melancholii, zášeří, tišiny,
tam sáhne Vacátko po všem, co se hýbe, co skáče, běží nebo statně do cesty se staví […].“46 Na výstavě
se prezentovaly olejomalby Věk, Život, Apollo a Genius. Malíř je záhy doplnil obrazy S kravami na pastvě
z roku 1904 (obr. 7), Plavením koní z roku 1906 (obr. 3). Potom přidal ještě Koně ve vodě z přelomu let
1907 a 1908. Silami a aktivitou tehdy, ale ani později nešetřil.

nelze je však pro úplnost jeho osobního profilu pominout. Trojici kostelních vitráží představil i na své
pražské souborné výstavě roku 1925. V depozitu kolínského muzea se nachází ještě barevná skica okenní
výplně pro blíže neurčený místní kostel z roku 1908, Vacátkovo autorství ale v tomto případě není jisté.
Jeden návrh barevného okna s obrazem sv. Václava na koni z padesátých let vlastní dcera Antonína Dvořáčka ve slovenské Myjavě, jiný zase Východočeská galerie v Pardubicích.
Religiózní tematice se malíř v malbě a kresbě věnoval jen sporadicky. Objevila se v dnes již neznámé podélně protáhlé kompozici Setkání Krista s Veronikou, jejíž vznik ovlivnila příležitostná malířská
zakázka pro kapli v Zaječicích v Orlických horách, kde zdejší katolická obec a farnost postrádala jeden
z výjevů Křížové cesty. V rozměrné scéně podélného formátu komponované do zlatého řezu stojí Kristus
před zástupy zcela nahý, což se Zaječickým nelíbilo, takže obraz odmítli a zadali znovu jinému místnímu
kumštýři. Kompozici spolu s dalšími Vacátkovými díly objevil před lety František Trejtnar v galerii Vincence Kramáře v Praze-Dejvicích. Pražská Galerie Platýz nedávno dražila drobnou skicu téhož motivu
(Setkání, Kristus s Veronikou, 1908, olej na plátně, 49,5 × 34 cm).

45 Xaverius [HARLAS, František Xaver], Výstava Luďka Vacátka, c. d., s. 207–208.
46	Tamtéž.
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47 SAKAŘ, J., Dějiny Pardubic, c. d., s. 88; Votivní okno, Zlatá Praha, 1906, XXV, s. 468.
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2| Malířem a výtvarným pedagogem

Rozhodnutí věnovat se průpravě mladých a zejména nadějných výtvarníků nebylo v životě umělce
nahodilé a neuvážené. Jistých didaktických zkušeností a dovedností Vacátko nabyl již za studií na akademii v Praze a Mnichově. Zanedbatelná nebyla ani erudice získaná v hodinách kreslení na kadetní škole
v Praze. Jak se však záhy ukázalo, neměl mít jeho plán na růžích ustláno.
Kvůli značnému počtu učilišť a škol rozložených v centru i na okraji Prahy byla o žáky doslova nou| Kostel Zvěstování Panny Marie
v Pardubicích, pohled od východu,
foto autor, 2007

ze. Mladý a v Praze ještě zprvu nezakotvený malíř nebyl zdaleka jediným, kdo tenkrát spatřoval ve školní
výuce vděčný finanční příjem a profesní uplatnění. Však se také autor článku Zlaté Prahy podivoval, že
dosud málo známý umělec hodlá „rozmnožiti naši už značně hojnou řadu soukromých škol uměleckých
o jednu novou“.50 Již v devadesátých letech si na Vinohradech zřídil vyhledávaný ateliér Luděk Marold,
vedený po jeho smrti (1898) malířem Aloisem Kalvodou. Podobnou školu si na Vinohradech otevřel žák
prof. Hertericha v Mnichově, malíř Karel Reisner.
Nedaleko Vacátkova ateliéru ve Vodičkově ulici si v letech 1903 až 1905 podobný vzdělávací ústav

Na východě Čech se Vacátkovi začalo dařit také v prezentaci aktuální volné malířské, kreslířské

zřídila trojice malířů – Josef Mařatka, Vladimír Županský a Antonín Slavíček. Svá výtvarná učiliště v Praze

a grafické práce. Na počátku roku 1906 realizoval doma v Pardubicích samostatnou výstavu, o jejímž

otevřeli (1913) Vincenc Beneš a Otakar Nejedlý. Podobně si počínali Václav Jansa, Ferdinand Engelmüller,

úspěchu referovalo březnové číslo Zlaté Prahy: „V Pardubicích otevřena byla v minulých dnech výstava

sochař Jaroslav Jareš, prof. Jaroslav Masák či Vladimír Sychra. Oblíbenou školu vedl od roku 1918 Rudolf

uměleckých děl Ludvíka Vacátka. Výstava, jež byla pořádána ve prospěch Národní jednoty severočeské,

Vejrych, švagr Maxe Švabinského.51

plníc tak vedle kulturního účelu i kus národní povinnosti, těšila se mimořádnému zájmu; po kratičkou

Vacátkova škola několikrát měnila své působiště, přesunula se k Bráníku, pak do Střešovic, Vel-

dobu několika dní svého trvání navštívena byla téměř šesti sty osobami. Z expozice zůstane Pardubicím

varské a Veleslavínovy ulice, za nacistické okupace do Sadů v Břevnově, kde malíř nejen pracoval, ale

několik obrazů a plastik, jež byly městem a některými korporacemi zakoupeny.“

současně také s rodinou bydlel. Jeho škola existovala bez přerušení i v době, kdy žil mimo Prahu a ke

Soubor obrazů místní spořitelny obohatila Vacátkova rozměrná a v pravdě velkorysá malba Plavení

korekturám zajížděl jen občas. Jak tvrdí v závěru spisu Malířství zvířat, měl o své škole a její úrovni

koní, 122 × 172 cm (obr. 11). Další nespecifikovaná díla zakoupila Občanská záložna, Okresní zastupitel-

vysoké mínění: „Po této stránce sám mohu dokumentovati význam soustředěného, na práci v určitých

ství v Pardubicích, obraz Halali získalo město Pardubice.48

obdobích rozvrženého vyučování. Je to nepokrytý údiv hotových umělců, již navštívili moji odbornou ško-

Na sklonku roku 1906 se malíř ukázal s velkým plátnem u Topiče, trojicí maleb a bronzovou plastikou také v České grafické unii.49 Své práce vzápětí vystavil v nedaleké Chrudimi. V písemnostech kuratoria tehdejšího Průmyslového muzea, dnes Regionálního muzea Chrudim, ale nenajdeme nic, co by nám
průběh a náplň zdejší výstavy jakkoliv přiblížilo.

lu a uvedeni byli v rozpaky výkony začátečníkovými, který po čtyřech měsících podobal se studujícímu
v druhém roce akademie.“52
Část jejích mladých návštěvníků a absolventů zůstala anonymní. Mnoho jich ostatně v jednotlivých
bězích ani nechodilo. V říjnu 1907, jak vzpomíná jeho tehdejší návštěvník Jindřich Prucha, pracovali
50	TOMAN, Prokop, Nový slovník československých výtvarných umělců, sv. 1, Praha 1947, sv. 2, Praha 1950.

48 Výstava Luďka Vacátka v Pardubicích, Zlatá Praha, 1906, XXIII, 45, s. 36.

51 VACÁTKO, L., Malířství zvířat, c. d., s. 51.

49	Neodvislé listy, 3. 11. 1906, XIII, s. 6.

52 SEJČEK, Zdeněk, Jindřich Prucha v dopisech a vzpomínkách, Praha 1988, s. 200.
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v ateliéru čtyři žáci, v listopadu téhož roku ale zůstali pouze dva.53 S jistotou víme, že se tu výtvarně

Mezi žáky, kteří u malíře koní v prvních letech provozu jeho školy studovali, figuruje rovněž malíř

vzdělával Zdeněk Nemastil ze Zásmuk (* 1879, † 1942), později žák krajináře Jaroslava Šetelíka, ale také

Jindřich Prucha, který nám o studiu, zážitcích, očekáváních, o uspokojení i zklamání zanechal písemné

Antonín Porkert z Chebu (* 1883, † 1928), Vilém Brzorád, narozený roku 1887 v Nemanicích, výtvarně

zmínky a cenné postřehy. Školil se zde po večerech již od ledna 1907, ale začátkem roku 1908 odešel.

činný v Praze. Brzorád studoval podobně jako Prucha Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, navštěvoval

Organizaci výuky a administrativní časově náročnou práci nakládal tehdy učitel na bedra svého brat-

ateliér prof. Karla Vítězslava Maška na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, absolvoval profesuru kreslení

ra Evžena. Měl k tomu pádný důvod. Nechtěl ztrácet se školou mnoho času, kráčel tehdy od úspěchu

u prof. Oldřicha Blažíčka na Českém vysokém učení technickém (tamtéž). V ateliéru ve Spálené ulici se

k úspěchu a slušně vydělával. V dané době píše Prucha domů o svém nástupu do ateliéru: „S bratrem

na vysokoškolská studia připravoval Jindřich Procházka z Nového Města nad Metují. Čas zde strávený se

Vacátkovým jsem vyjednal plat měsíční 20 K, budu-li navštěvovat večerní akt, tj. od pondělka do pátku,

vyplatil, krátce nato jej přijali na pražskou akademii, kde studoval v letech 1908–1915. V prvních letech

tedy pětkrát týdně po dvou hodinách (6–8 hod.). Vedle toho modely si musím platit sám. Na to přijde na

se mezi adepty školy objevoval Vít Říha z Letek u Kralup nad Vltavou, později malíř, grafik, publicista

mne asi 5 K měsíčně. Také jsem mluvil o tom se samým Mistrem a sdělil mu, že v pátek večer nemohu

a novinář v Praze, který se vzdělával rovněž u Ferdinanda Engelmüllera.

navštěvovati školu, a mohu-li tedy místo toho odpoledne někdy. On mi svolil bez zvýšení platu, i budu

Ve svém slovníku výtvarných umělců Prokop Toman podotýká, že do Vacátkovy školy docházel Jiří

tedy v úterý a mimo pátek od 2–4 chodit […]. Barvami ovšem v tomto roce malovati nebudu, dokud

Židlický (* 27. května 1895 v Novém Městě na Moravě, † 1950), později úspěšný malíř, grafik a zdatný

neovládnu náležitě formu.“55 Atmosférou školy byl zprvu přímo nadšen, obdivoval i samotné Vacátkovo

řezbář, činný zprvu jako student lesnického ústavu v Zákupech a lesní adjunkt na Fryšavě, posluchač

malování. V říjnu 1907 psal jedné své přítelkyni: „Včera jsem vstoupil do ateliéru Mistrova a zůstal jsem

Českého vysokého učení technického v Praze a nakonec pracovník státních úřadů. Ve známost ale vstou-

zrovna na dveřích položen. O prázdninách vytvořil Mistr věc, pro kterou bych ho byl včera líbal. Ta plasti-

pil především jako ilustrátor vydavatelství Orbis, tvůrce souboru školních názorných pomůcek Příroda

ka uchvacuje, je to kůň v životní velikosti, Mistrův kůň, věrný portrét, který jsem poznal na první pohled.

v obrazech, autor odborných ilustrací (Naše ptactvo, Orbis), malíř výjevů ze života zvířat (Zubři v Bjalo-

Na něm sedí dáma. Něžné, přitlumené světlo podzimní rozprostírá se úměrně po koni i krajině, do níž

věži, Losi, O život v zimě), autor diplomů, exlibris a mysliveckých pohlednic. Jeho obrazy s animálními

jest postaven. Jest to zrána, na podzim. Kůň stojí připraven ke klusu […].“56

motivy jsou, podobně jako učitele Vacátka, součástí lesnické expozice Národního zemědělského muzea
na Zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou.
Výuky v ateliéru se účastnily i dívky a ženy, například Valerie Myslivečková, původem z Kutné Hory
(* 1878), ale také Marie Kalalová (* 1880) z Netolic u Písku, později studentka mnichovské a pařížské
akademie.

Jezdili společně na Zbraslav i jinam malovat koně venku, pokoušeli se o ženský a mužský akt.
O dalších úkolech se Prucha zmínil v jednom z následujících dopisů: „[…] chodíme teď každý den odpoledne do smíchovského pivovaru kreslit koně, který je nám půjčován zdarma, ve středu pak mimo to
navečer model zvířecí (např. tuto středu jsme kreslili novofoundlandského psa).“57
Jen nezasvěcený se může domnívat, že malíř zachycující koně a zvířata může při práci počítat

Malířův pražský ateliér absolvoval František Liebl, rodák z Dobřichovic, kde se narodil 27. února

s tím, že na delší dobu dokáže model znehybnit a v poklidu pak na papír či plátno zachytit. Kůň přešláp-

1910. Vystudoval lesnickou školu v Písku, působil jako lesník a malíř v podhůří Krušných hor, za druhé

ne z nohy na nohu, zvedne hlavu a vzápětí ji zase schýlí k zemi. Malíř tak musí umět pracovat rychle

světové války přesídlil do Křepenic v Povltaví a myslivny na Benešovsku. Miloval přírodu, les a jeho divo-

a současně zachytit to podstatné a charakteristické bez ohledu na drobné či větší odchylky od skutečné-

ké obyvatele, zemřel 29. září 1992 v Hradištsku – Rajchardově u Štěchovic.

ho vzhledu výchozího vzoru, využívat svých zkušeností a zvláště paměti. Vacátko právě toto uměl a ve

V první polovině čtyřicátých let si pro rady a odbornou pomoc jezdíval k Vacátkovi malíř František

výuce plně využíval, třebaže máme k dispozici dobové snímky, na nichž maluje koňské spřežení na poli

Heřman, rozený 14. srpna 1920 v Klatovech, malíř usazený v Praze, autor prací užitého rázu, výtvarné

či u cesty, a štaflí, jak to kdysi dělali barbizonští a později impresionisté. Jeho nejvlastnější specializací

podoby edice jedné z československých bankovek. Vacátkovo odborné vedení však zásadně ovlivnilo

se stalo sledování zvířat v pohybu a divokém běhu. Jestli koně nenáležejí k modelům nejklidnějším, tak

tematické zaměření jeho volné tvorby, neboť se na celý život upsal uměleckému ztvárnění jezdeckého

co lze očekávat od koček, psů a drobné zvěře, ptáků, u nichž je pohyb a neklid nejvlastnějším a nejby-

sportu. Z Velkého Oseku do Prahy jezdil k Ferdinandu Engelmüllerovi a také k Vacátkovi výtvarník Jaro-

tostnějším projevem života.

slav Štechr.
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55 SEJČEK, Z., Jindřich Prucha, c. d., s. 196.
53 SEJČEK, Z., Jindřich Prucha, c. d., s. 200.

56	Tamtéž, s. 89.

54	TOMAN, P., Nový slovník, sv. 1 (1947) a sv. 2 (1950), c. d.

57	Tamtéž, s. 200.
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Přitom ani u sebe a stejně tak u svých žáků neusiloval o prostou optickou shodu obrazu s osobně

školu.“62 Psaní však nenašlo adresáta a vrátilo se zpět, učitel již působil na jiné adrese. Na konci října

a aktuálně nahlíženou realitou. Většinu menších maleb a zvláště velkých pláten tvořil jen s pomocí před-

se s novými dojmy i s odkazem na své pražské, převážně animální školení svěřil z Mnichova rodičům:

běžných studií nebo zcela zpaměti. Uvolnil si tak rukopis, takže někdy stačilo, že štětcem zobrazovaný

„Jsem přijat, a to k své radosti, jediné na celém podniku, do speciální třídy malířské k prof. Herterichovi,

tvar jen naznačil a několika tahy do obrazového prostoru usadil. Tento způsob malířské práce, který vy-

k němuž jsem žádal, o němž mi Vacátko říkával, že vedle Zügela, malíře zvířat, který žádných žáků prý

žadoval rovněž od svých žáků, náležel k osobitosti Vacátkovy výukové metody, která mu zajišťovala až

nepřijímá, je tu jediný dobrý učitel.“63

do konce druhé světové války, kdy s vyučováním skoncoval, potřebný výchovný úspěch.

Učitel a žák si ovšem z mnichovského školení odnesli odlišná ponaučení. Na rozdíl od Vacátka, jehož

Učitel uměl dobře poradit a žáky povzbudit, avšak někdy, pokud neměl dobrou náladu, se i pěkně

výtvarný profil vykrystalizoval v jednom rozhodujícím stylovém a obsahovém směru, vydal se Prucha

rozčílil. V dopise z 18. října 1907 mamince Prucha referoval o svém působení a čerstvých dojmech: „Dnes

vlastní cestou. Ani tentokrát se ale nevyhnul zklamání. Již krátce po nástupu se na zdejší školní praxi

již mohu psát, že jsem opět u Mistra. Chodím do jeho školy opět od pondělí. V pátek minulý týden jsem

díval kriticky: „Mnichov mne hodně zklamal.“ Nestačilo mu, že tu kladli hlavní důraz na umělecké řemes-

mu byl ukázat koně a požádal ho o upřímné slovo stran mého nadání. Koně se mu líbili. Co se formy týče,

lo. Stýskal si a zlobil se: „Nedovedu být šikovným řemeslníkem, všechna ta šikovnost mně vyráží štětec

nenamítal ničeho, ano i co do barvy vytkl přednosti některých partií. Zkrátka řekl, že vidí pokrok […],

z ruky, bere mně radost z práce a zbavuje myšlenek […]. Oč jsou naše malé poměry lepší, v kterých

budu-li nadále pokračovati, řekl, že budu-li u něho ještě tři roky, že mohu směle říci: ‚Já jsem malíř!‘“58

je přece jen trochu temperamentu a nadšení pro věc. Aspoň rozhodně jsou tyto vlastnosti u mladých

A potom došlo k náhlému zvratu, v lednu 1908 Prucha docházku k Vacátkovi rázem ukončil. Proč

primitivů našich. Mám je stále víc a více rád.“64 Hertericha si vážil, líbilo se mu, že „má dost nadšení

se tak stalo, přiblížila bratrem informovaná sestra Vojslava. „Svěřil se mi ale,“ vzpomínala, „že už si Mi-

pro malířství“. Avšak i tak měl výhrady: „Ten jeho zápal je příliš slabý na ledové ovzduší akademické.“65

stra přestal vážit pro jeho oficírské jednání. Měl s ním výstup pro nedodržení slova modelu, který přišel

Alespoň v jednom se mu mnichovský pobyt jevil přínosem, vyzbrojil ho technicky, dodal mu větší jistoty

na Jindřichovo objednání. Byla to jeho funkce a Mistr dal státi modelem své hospodyni.“  Narážel na

v ovládání malířských prostředků.

59

jistý nám pověstný rys Vacátkovy povahy. Učitel měl pevné držení těla a rázné vystupování, kterého si

Třebaže se životní cesty učitele a jeho studenta dramaticky rozešly, tak se v případě Vacátkových

povšimli i jiní. Z dobových fotografií lze vyčíst sklon k ráznosti, přísnosti, k panovačnému postoji a občas

divadelních opon pro pardubický hotel Veselka a kolínské divadlo či rekvizit ochotnické scény Jindřicha

netolerantnímu vztahu k druhým. Projevoval se tak za pobytu na Hrubé Skále i později. Podobný dojem

Pruchy pro Kraskov ještě jednou na dálku s velkým časovým odstupem a naposledy bezděčně proťaly.66

udělal na pamětníka z Kunvaldu Františka Trejtnara. I jemu se zdál strohý a uzavřený.
V květnu 1908 již Prucha do hodin odmítal docházet, jeho rozhodnutí ulehčila též okolnost, že mistr

Žák zatím hledal vlastní výtvarný výraz, neúspěšně obeslal jarní výstavu Mánesa (1909), nastoupil
jednoroční vojenskou službu. Jeho bývalý pedagog zase posiloval své renomé na výstavách Krasoumné

měl v úmyslu přeložit ateliér někam k Braníku.60 To již samo o sobě by jeho další docházku velice ztížilo.

jednoty. Roku 1907 představil olejomalbu Spřežení a prodal ji za čtyři tisíce korun, další rok Atlety a Koně

Vadilo mu rovněž, že se v programu hodin dosud nedostalo na kresbu a malbu lidské figury. V dopise

ve vodě nebo Plavení koní, malby reprodukované Zlatou Prahou a časopisem Dílo.67 Pak následovala

z 13. května 1908 se o tom svěřil přítelkyni: „Tam bych ovšem mohl stěží docházet, respektive dojíždět,

krátká přestávka, ale v roce 1910, kdy již se školou sídlil ve Střešovicích, uvedl v Rudolfinu své Kladrub-

a mimo to ještě ta okolnost by byla na závadu, že by se tam ‚portrét‘ nepěstoval.“61

ské matky.68

Přes nepříjemnou roztržku a silné rozladění se žák ještě nějakou dobu pokoušel navázat s učitelem
kontakt, nakonec se ale rozhodl jít vlastní cestou. Když se chtěl o tři roky později, v dubnu 1911, ucházet

62	Tamtéž, s. 211.

o studium na akademii v Mnichově, tak písemně mistra žádal: „Opustiv Vaši školu, zabýval jsem se jen

63	Tamtéž, s. 143.

krajinářstvím, studiem ve volné přírodě. Nyní chci do Mnichova, abych mohl malovat v portrétu. Prosím
Vás tedy, kdybyste mně laskavě vystavil vysvědčení v jazyce německém, že jsem […] navštěvoval Vaši
58	Tamtéž, s. 201.
59	Tamtéž, s. 31.
60	Tamtéž, s. 93.
61	Tamtéž, s. 77.
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64	Tamtéž, s. 43.
65	Tamtéž, s. 416.
66	Tamtéž, s. 196, s. 469; Jindřich Prucha vytvořil v roce 1914 divadelní dekorace (zadní oponu) ke hře Jaroslava Kvapila
Princezna Pampeliška pro ochotnickou scénu v Kraskově, blíže viz Panoráma, ČFVU, Praha 1976/6, s. 2 a 4; Archiv
Národní galerie v Praze, inventář osobního fondu, Jindřich Prucha (* 1886, † 1914), s. 3.
67	Knihovna Národní galerie v Praze, Seznam jubilejní výstavy Krasoumné jednoty pro Čechy v Praze 1908,
sign. KJ 1908/L/č-a, Máj, 1910, VIII, 34, s. 143, s. 512.
68	Knihovna Národní galerie v Praze, Rudolfinum, 70. výroční výstava Krasoumné jednoty pro Čechy, duben–červen 1910,
sign. KJ 1910/1 č-a.
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Vzápětí zaměřil pozornost mimo hlavní město a aktuální tvorbu hodlal ukázat v Pardubicích. Co

umělci, vzbuzuje Čech Ludvík Vacátko se svou barvou hýřící mohutně temperamentní skupinou jezdců

se týká prodejních výsledků, musel být nesporně spokojen. Ozvaly se však i negativní ohlasy a reakce.

a jezdkyně nazývanou V bouři. Poznává se v tom velké nadání pro monumentální sloh. Také zde mluví

S ostrou kritikou vystoupil zejména sociálně demokratický týdeník Východočeský obzor. Autor článku pu-

k nám nikoliv pouze jednotlivec, ale celá národnost, národ, cítění rasy. Výstava v Düsseldorfu 1911 stojí

blikovaného 17. listopadu 1910 odsoudil umělcovo nevhodné vystupování: „Malíř a nadporučík p. Vacátko

ve všech svých částech na vysokém stupni vývoje současného umění.“71

zahájil v městě našem výstavu, a sice ne zrovna taktním způsobem. Zcela zbytečně uráží národní cítění

Malba Nával bouře, dnes velká akvizice hipologických sbírek Státního zámku ve Slatiňanech, si

obyvatelstva zdejšího vylepováním německých plakátů, k účasti na této výstavě zvoucích, a prezentová-

v roce 1912 vysloužila pozornost na členské výstavě Jednoty umělců výtvarných v Praze a téhož roku

ním německých vizitek různým osobnostem, jejichž přízně se dožaduje.“

získala cenu Akademie věd a umění v Praze. Monumentální dílo na plátně tak po mnoho let představo-

Důvody, proč se český umělec držel němčiny ve městě, kde prožil dětství, do něhož se i nyní vracel, kde měl četné příbuzenstvo a řadu známých, nejsou zcela jasné. Příčinu můžeme hledat v tom, že

valo jakousi vlajkovou loď Vacátkova umění. Na ty největší ohlasy a doslova slávu si ovšem obraz a celé
Vacátkovo dílo muselo počkat až do poloviny dvacátých let.72

se krátce předtím vrátil z dalšího tvůrčího pobytu v Mnichově a mohl využít tiskoviny a vizitky pořízené

Obraz svému původci nepřinášel jen radosti, uznání a zasloužené uspokojení, ale také pravý opak.

v Německu. Nezapomínejme ale, že úspěchy na výstavách v Paříži a Německu notně posílily umělcovo

Na počátku roku 1914 vyvolal rozruch v sálech vídeňského Belvederu, výstavu navštívil dokonce násled-

sebevědomí.

ník trůnu František Ferdinand d’Este, který si obraz prohlédl a projevil o koupi zájem. Jenže! Všechna

Zdálo se, že věhlas malíře stoupá prudce vzhůru. Na počátku roku 1910 Vacátko přihlásil obraz
Nával bouře (Im stürmischen Drängen) z první dekády 20. století k mezinárodní výstavě v Mnichově,

očekávání krátce nato smetla následníkova tragická cesta do Sarajeva. Malíři pak nezbylo nic jiného než
drobným písmem připsat poznámku: „pro atentát z toho sešlo“.73

mimo porotu a za uhrazení tzv. dovozného. Rozměrné dílo mu ve stejné době vyneslo členství v pařížské
L’union internationale de beaux arts et de lettres. V literatuře se sice uvádí, že členství v této renomované organizaci získal již v roce 1906, leč v právě citované Expertize zasadil svůj vstup až do roku 1910.
V Paříži a zejména v Německu se mohl vyhřívat v přízni publika, denního tisku a bohatých sběratelů. Na
adresu českého malíře se nešetřilo uznáním (obr. 12).

Zdá se, že několik let trávených převážně v cizině, časté pobyty mimo Čechy a jazyková praxe
platná v rakouské armádě dočasně zbavily umělce schopnosti citlivě reagovat na proměny kulturně-po-

Pařížský časopis Les Tendence Nouvelle (No. 9) otiskl 5. března 1910 pojednání o Vacátkovi (L’Art

litických nálad a rostoucí polaritu uvnitř české společnosti. Recenzent však za skandální považoval ještě

et Artiste) z pera uměleckého kritika Williema Rittera (k autorovi se vrátíme v jiné části knihy). Potě-

něco jiného: „Docela neomalené však jest, strká-li neustále do popředí vojenskou svou hodnost, do níž

šení malíři skýtala reprodukce obrazu v mnichovských novinách i příznivé hodnocení v článku „Die In-

obecenstvu, které v jeho obrazech hledá malíře a ne oberleutnanta nic není.“ Snad se Vacátko tímto

ternationale Ausstellung 1910“, uveřejněném v týdeníku Mnichovské secese: „Vacátko patří k dorostu,

nepříliš šťastným způsobem pokoušel zakrýt skutečnost, že jej vojenská správa nedávno penzionovala

od kterého si je možno mnoho slibovati.“  Obraz připomněla v reprodukci publikace Die Kunst für Alle.

a postavila mimo aktivní službu. K pardubické posádce měl navíc osobní vztah, neboť již v letech do-

Také týdeník Bayernkurier se k akci připojil slovy známého spisovatele a kritika umění dr. Schwaigera:

spívání sledoval nástupy pardubického jezdeckého pluku a později se jako voják účastnil jeho manévrů,

69

„Na rozdíl od Franze von Stucka ukazuje se Vacátko jako temperamentnější. Jeho snaha je zaměřena na

aby pořizoval kresby k obrazům. Tentokrát chtěl zřejmě svým uměním oslovit i známé a přátele mezi

velkou kompozici ideálního obsahu.“70

důstojníky, dával najevo „vojenské držení těla“ a na výstavě nabízel především motivy bojové a válečné.

Kladné reakce kritiků, recenze časopisů pro kulturu a umění pokračovaly i následujícího roku, v samotném průběhu a po uzavření rozsáhlé expozice v Düsseldorfu, metropoli Severního Porýní-Vestfálska,

Sledoval tím zřejmě i cíle zištné, neboť u těchto movitých návštěvníků převážně německé národnosti
mohl hledat zájemce o své umění.

kam byl organizátory rovněž zván bez obvyklého schválení výstavní komise a za pořadateli uhrazené

Vacátkovy sympatie k armádě a uniformě mohla ovlivnit i rodinná tradice. Hodností majora se

dovozné. Povzbuzující hodnocení své účasti v článku „Umělecká výstava v Düsseldorfu“, publikovaném

například vykazoval mladší bratr Karel. Ve svém příbuzenstvu z matčiny strany měl malíř hned několik

ve zdejším deníku, si Vacátko ve zkrácené podobě přeložil a zapsal. „Nejživější vzrušení, jmenovitě mezi
71	Tamtéž.
69	Hipologické muzeum ve Slatiňanech, Pozůstalost Jaroslava Havlíčka, VACÁTKO, Ludvík, Expertiza, rukopisný seznam
výstav citací, recenzí díla, nestránkováno.
70	Tamtéž.
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vojáků a důstojníků. Žofie Wernerová (provdaná Bachová) uvedla do rodiny c. a k. majora Ferdinanda
Bacha (* 1826, † 1892). Amálie Wernerová, sestra Leopolda Wernera a malířova prateta, se vdala za

3| Sochařské intermezzo

italského důstojníka červených husarů (c. a k. rytmistra) Giuseppe Carlo della Rocca. Dvě cizokrajná jména vyrytá na desce wernerovské hrobky Starého hřbitova v Pardubicích, Amálie della Rocca
(* 1814, † 1898) a Giovanni Battista della Rocca (* 1839, † 1863), podnítila pardubického dramatika,
publicistu, režiséra a autora divadelních her JUDr. Karla Krpatu (* 18. října 1900 v Pardubicích, † 27. září
1972 tamtéž) k trpělivému nahlížení do městských kronik a v roce 1958 k napsání scénáře normalizací
sedmdesátých let 20. století zapovězené divadelní inscenace staropardubické zkazky o červeném husaru ve čtyřech dějstvích s názvem Amálie della Rocca. Lásku mladé ženy k lehkomyslnému rytmistru
Giuseppe della Rocca, nespolehlivému a hýřivému člověku, velkému karetnímu hráči, zdramatizovalo nechtěné Amáliino těhotenství, utajovaný porod u příbuzných ve Vídni, vojenskými úřady nařízená svatba,
podlý rytmistrův útěk před rodičovskou povinností, ale i jeho tajuplný návrat pod cizím jménem. Tragiku
Amáliina života završila manželova sebevražda, zejména pak náhodná a zbytečná smrt syna Giovanniho.
Tento vpravdě romantický příběh inspiroval Karla Krpatu, dnes poněkud zapomínaného pardubického
právníka a literáta, k oslavě Amáliiny nezlomné životní vůle, k soucitu s jejím těžkým mateřským údělem
a požadavku života v pravdě.74
Žel ani u Vacátka se smysl pro vojenskou kázeň s citovým, duchovním a lidsky chápavým vztahem
k druhým vždy nesnášel. Konfliktní osobností také již natrvalo zůstal. Jistá dávka pragmatismu byla
v jeho situaci opodstatněná, jinak by totiž existenčně neobstál. Ovšem své postoje k otázkám národním,
vlasteneckým a jazykovým záhy od základu změnil.
Vědom si nevhodnosti svého nedávného vystoupení v Pardubicích, snažil se o to více vycházet
zdejšímu muzejnímu spolku a městskému magistrátu všemožně vstříc a zahladit nepříznivý dojem, který
zprvu vyvolal. Proto o rok později 21. prosince 1911 nabízel řediteli pardubického muzea jako předmět
výzdoby reprezentačních prostor bezplatný pronájem jedné své „prvotřídní bronzové“ plastiky. Snažil se
tak získat přízeň a posílit zájem významných a vlivných kulturních institucí. S podobným návrhem se
předtím obrátil i na vedení hořického muzea.75
V expozici Krasoumné jednoty v Praze se objevil roku 1912, kdy návštěvníkům nabídl bronzovou
plastiku Koně, jednu galvanoplastiku Dragouna věnoval ještě v roce 1915 jako cenu do loterie pro čestné
a přispívající členy Krasoumné jednoty, získal ji továrník z Broumova Josef Hollman.76
74 Východočeský obzor, 17. 11. 1910, VI, 41, nestránkováno; blíže viz Genealogická studie paní Pavlíny Votkeové z Pardubic,
nestránkováno; Soukromý archiv Jiřího Kotyka, kopie strojopisu, KRPATA, Karel R., Amalie della Rocca, staropardubická
zkazka o červeném husaru ve čtyřech dějstvích, strojopis o sedmdesáti stranách.
75	Knihovna Národní galerie v Praze, Výroční výstava Krasoumné jednoty pro Čechy, Rudolfinum 1912, sign. KJ 1912/l č p,
dále viz Zpráva o slosování Krasoumné jednoty pro Čechy, 1915, sign. KJ 1915/3 p.
76	Knihovna Národní galerie v Praze, Zpráva o slosování Krasoumné jednoty pro Čechy, 1915, sign. KJ 1915/3.
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Za jistých okolností se vrcholem Vacátkových sochařských ambicí mohl stát těsně před první světovou válkou úspěch v soutěži o jezdecký pomník Jana Žižky na Vítkově. Soutěž, která probíhala v letech
1912–1913, tedy v době, kterou Petr Wittlich označil za „éru nové monumentality“, obeslala řada našich
sochařů i architektů, a tak v ní ani Vacátko nemohl chybět. Postupně vzniklo několik verzí soutěžního
modelu, Vacátkova sochařská práce tehdy gradovala, neboť často odkládal paletu i štětce a bral do rukou sochařské náčiní. Činil tak již dříve, ale i později, kdykoliv si chtěl ověřit nějaký tvůrčí záměr v jeho
trojrozměrném a prostorovém vyznění.
Protože si soutěžní zadání vyžádalo sepětí plastiky s architekturou, pracovali účastníci na svých
návrzích ve dvojicích s architekty. Z odevzdaných soutěžních prací nebyla z ekonomických a ideových
důvodů vybrána žádná, tedy ani Vacátkova. Koncepci jeho návrhu kritici vytýkali až příliš zjevné akční
gesto, které by, jak se jim a soutěžní komisi zdálo, znevážilo pověstnou rozvahu a geniální prozíravost
slavného a neporazitelného vojevůdce (obr. 18, 19).
Zájem o soutěž ustoupil během první světové války a v meziválečné době do pozadí, takže za konečnou podobu pomníku vděčíme sochaři Bohumilu Kafkovi, který se ale realizace nedožil, neboť zemřel
jako čtyřiašedesátiletý v červenci 1942. Pomník, sochařovo vrcholné i kriticky diskutované dílo, byl na
své definitivní místo ustaven až uprostřed léta 1950.
Vacátkovi koně a zvířata v pohybu nejsou v českém meziválečném sochařství ojedinělí. Stačilo se
porozhlédnout po východních a severovýchodních Čechách, například po Trutnovsku. Zde se plastickému ztvárnění fauny věnoval německý sochař Emil Schwantner (* 27. srpna 1890 Königshan u Žacléře,
† 18. prosince 1950 Schönebeck nad Labem), žák teplické keramické školy (1907–1909), modelér porcelánky v Žacléři, student pražské akademie u Josefa Václava Myslbeka a Jana Štursy (1909–1912), spolupracovník Franze Metznera na pomníku Bitvy národů u Lipska. Zda je ale možné v tvorbě obou uvažovat
o nějaké vědomé a cílené příbuznosti a vzájemném osobním vlivu, s jistotou tvrdit nelze.
Sochař žil v letech 1920–1946 v Trutnově, tedy nedaleko od Hrubé Skály, kde Vacátko zhruba v téže
době působil. Po svém příchodu do regionu se Schwantner věnoval tvorbě pomníků obětí první světové
války (Studie k pomníku obětem 1. světové války, Tanec smrti, 1927), ale i výtvarnému zpodobení šelem.
Díky tomu, že získal trvalou vstupenku do berlínské zoo, mohl si ve vratislavské zoologické zahradě dát
zbudovat lešení a odtud pozorovat a kreslit velké kočky, pantery, lvy a býky.
Oba, sochař i malíř, sledovali chování a pohyb zvířat a po jistou dobu čerpali z obdobných zdrojů. Možná námitka o malbě a plastice, že se jedná o věci nesrovnatelné, má pro znalce jen částečné
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| Schwantnerova
plastika
Zápasících
kozorožců
(17 × 25 × 15 cm),
Galerie města
Trutnova

| Lvice ve skoku,
plastika Emila
Schwantnera
(v. 40 cm), Galerie
města Trutnova

opodstatnění. Jak víme, Vacátko prováděl své oblíbené motivy v malbě i plastice současně. Během práce

do dolů, malíř na Ostravsku, sochař v Žacléři, aby na vlastní oči viděli a na autentickém místě poznali

na monumentu lipanské bitvy realizoval plastickou studii hřebce, na výstavách ukazoval výjevy lovecké,

důlní koníky. Obraz Kůň v dole z roku 1921, 76 × 58 cm, dnes součást hipologické sbírky SZ ve Slatiňa-

situace ze života zvířat (Zápasy jelenů). Jejich divoké zápolení namaloval nebo kreslil na kámen (lito-

nech, je toho přesvědčivým svědectvím. Sochař, stejně jako jeho český souputník, se i doma obklopoval

grafie zakoupená královským kabinetem v Berlíně), jindy zase téma modeloval a dal odlít do sádry nebo

zvířaty, kozou své macechy a četnými kočkami. Malíře zaujal charakter koně, srnce a zvířat vůbec jako

bronzu. Sádrových polychromovaných plastik a figur v kovu, keramických jemně glazovaných seskupení

problém anatomie, fyzické způsobilosti a zejména projev tryskající síly. V plastikách Zápas kozorožců

nevytvořil mnoho (obr. 2, 4), leč provázely ho od roku 1897 téměř po většinu života, až do roku 1941,

nebo Medvěd zachytil Schwantner tutéž látku, leč v Dělostřeleckých soumarech a Osleplém hornickém

kdy se jeho převážně komorní plastické dílo definitivně uzavřelo.

koni, 1909–1912, dal přednost vážnosti a tragice existence, fyzické i mentální bolesti, strádání, trpnému

Půvab živočišného pohybu Schwantner spatřoval zejména v komplikované a mnohoznačné podobě
jeho průběhu. Vacátko maloval zvíře v běhu a chvatu, po němž následuje skok, vzepětí a další divoký
běh. Chvíle klidu zachytil jen v obraze (v kovu a sádře) zřídka, například v olejomalbě Stojící srnec z roku
1900 (60 × 37 cm).

údělu, smutku a tichému přemítání. Vybraný námět však uměl podat i docela jinak, až sarkasticky a groteskně (Venkovská kapela, nedat.).
Zatímco o Vacátkově účasti v soutěži na pomník Jana Žižky literatura mlčí, o plánovaném Panoramatu bitvy u Kolína se mluvilo v odborném i denním tisku často.

Umělce z Trutnova sice lákaly různé fáze a druhy mobility zvířat, ale nejvíce ho přitahovala až okázale demonstrovaná, ještě neuvolněná tělesná i duchovní síla: „Schwantnerův Zuřivý býk zastavuje svoji
zuřivost těsně před pozorovatelem a filozoficky se na něj usmívá.“77 Sochař totiž nezobrazoval konkrétní
a jedinečné zvíře, přehlížel anekdotičnost děje, aby osvobodil formu a obdařil ji obecnou nadčasově vyhlížející podobou. Přes jisté rozdíly je tak spřízněnost obou umělců zřejmá. Vacátko i Schwantner sfárali

77 WOLF, Vladimír, Emil Schwantner (1890–1956), Trutnov 1996, s. 13. Po druhé světové válce byl vysídlen a usadil se
v Schönbecku na Labi, kde 18. 12. 1956 zemřel. Blíže viz WOLF, V., Emil Schwantner, c. d., průběžně.
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4| Panoráma bitvy u Kolína

Vacátkovo širokoúhlé zpodobení významné bitvy sedmileté války nebylo prvním a stejně tak ani
posledním. Téma slavného vítězství rakouských vojsk u Kolína a Křečhoře z 18. června 1757 zpracoval již
o několik let dříve malíř, portrétista a krajinář Karel Tůma (* 28. února 1859 v Praze-Bubenči, † 7. dubna
1936 v Písku) v malbě dodnes uložené v kolínském muzeu. Zrodila se hned na počátku 20. století, někdy
kolem roku 1900. Autor, absolvent pražské akademie u Jana Sweertse (1874–1879), se věnoval portrétům a válečným výjevům. Životní dráhy obou malířů si i jinak konvenovaly. Také Tůma vyučoval kreslení
na kadetní škole, ale ve Vídni (1887–1888) a navštěvoval zdejší umělecké ateliéry profesora Augusta
Eisenmengera a Sigmunda L’Allemanda (1887). Vacátkově tvůrčímu zaměření se blížil i komorními vojáckými výjevy (Zbloudilá hlídka, 1892; Z manévrů, 1895; V poli, 1896; nebo čtyřdílný obrazový cyklus
Z vojenského života).78
Tůmův rozměrný obraz Bitva u Křečhoře (130 × 230 cm) se vrací k rozhodující fázi bitvy, k zdánlivě
marnému povelu a následně i vítěznému rakouskému jízdnímu protiútoku, tedy k motivu, pro nějž se
později rozhodne i Vacátko.79 Karla Tůmu ovšem nezaujal útok samotný, spíše napjaté okamžiky před
jeho počátkem. Zda ovšem Vacátko tuto starší Tůmovu kompozici znal, nevíme, ale jisté je, že by se
i tak konceptem svého předchůdce nenechal zásadněji ovlivnit. Zcela v duchu své pověstné dynamické
koncepce si z bitvy vybral jako nejdůležitější situaci a moment uměleckého ztvárnění chvíle, kdy se jezdci
na koních i pěší oddíly vrhli do bojové akce.
Po delší době se k námětu vrátili dva další interpreti. První z nich Jan Palovic, vlastním jménem
Karel Žalud, rodák z Kolína (* 1892, † 1966),80 malíř a spisovatel, překladatel, průmyslový výtvarník,
autor návrhů pro výšivky, byl absolventem soukromé školy Aloise Kalvody. Ve volné tvorbě se věnoval
malbě krajin, květin a věcných zátiší, s odvahou sobě vlastní se pouštěl do figurálních kompozic, ob-

| Karel Tůma, Bitva
u Křečhoře, 1900,
130 × 230 cm,
Regionální muzeum
v Kolíně

Námět přitahoval také malíře-autodidakta, rodáka z Kroměříže a v sedmdesátých letech 20. století
i občana Kolína Štěpána Andrýska (* 1902, † 1982),82 jinak technického inženýra. V kolínském muzeu je
jeho patnáct tužkových, křídových kreseb a kombinovaných technik (akvarelů a barevných kříd). Objevíme tu i drobné kolorované studie dobových stejnokrojů (Trubač, 243 × 187 mm, 1948; Vojenské kroje,
nedat., 140 × 103 mm),83 ale i výjevy situované do času sledovaného válečného střetnutí (Rakouský
dragoun se zajatým pruským majorem a granátníkem z roku 1959, 34 × 29 cm; Bedřich Veliký na útěku
z bitvy u Kolína, 1952 aj).84 Vrcholem Andrýskových studijních pokusů se stala rozměrná olejomalba na
plátně Útok holobrádků (z bitvy u Kolína) z roku 1957 (132 × 236 cm). Jenže autor je na rozdíl od Vacátka především kreslíř a barvou jen tónuje a vyplňuje vymezené plochy, objemy i dramatická pozadí.85
Aby byl přehled o rozsahu a počtu kolínské sbírky bitevních scén a jejich autorů úplný, je zapotřebí
zmínit kolorovaný dřevoryt Pomník vítězné bitvy u Kolína z roku 1955 od Vladimíra Pecháčka, žáka Willi
Nowaka, Maxe Švabinského a Jakuba Obrovského na akademii v Praze.86

zvláště historických. V dějinách a národní minulosti nacházel náměty i pro svou literární tvorbu. Jeho
Bitva u Křečhoře, akvarel z roku 1949, má stabilní místo ve stálé expozici Regionálního muzea v Kolíně.81

82	Regionální muzeum v Kolíně, Sbírka obrazů, inv. č. U 576, U 562.
83	Regionální muzeum v Kolíně, Sbírka obrazů, inv. č. U 165, U 557, U 567.
78	TOMAN, P., Nový slovník, sv. 2, c. d., s. 62.

84	Regionální muzeum v Kolíně, Sbírka obrazů, př. č. 54/2001.

79	Regionální muzeum Kolín, sbírka obrazů, inv. č. 58/2001 (U 1535).

85	Regionální muzeum v Kolíně, Sbírka obrazů, inv. č. U 260.

80	Knihovna Národní galerie v Praze, inv. č. 58/2001 (U 68).

86 Vladimír Pecháček (* 3. dubna 1909, † 24. srpna 1969), absolvent pražské AVU, student bohoslovectví, divadelní
ochotník, maloval náboženské výjevy a krajiny.

81	TOMAN, P., Nový slovník, sv. 2, c. d., s. 745.

84

|

Koně v životě a obrazech malíře Ludvíka Vacátka

| 85

S projektem výtvarné oslavy památné bitvy čtenáře seznámil v roce 1910 umělecký časopis Máj.
Jeho článek zasazoval vznik záměru do roku 1909: „Panoráma bitvy u Kolína roku 1757. Již před rokem
kmitla se v novinách noticka o tom, že malíř pan L. Vacátko pomýšlí na vytvoření nového, velkého panoramatu, jímž chce znázorniti památnou bitvu u Kolína. Energický a podnikavý malíř narazil na různé překážky, ale zdá se, že velký plán se mu podaří. Dostali jsme od něho z Mnichova, kde právě dlí, podrobný
prospekt, v němž ústřední výbor mluví již o podniku jako o hotové věci.“89
| Štěpán Andrýsek,
Útok holobrádků
(z bitvy u Kolína)
z roku 1957,
olej na plátně,
132 × 236 cm,
Regionální
muzeum v Kolíně

Mnohé ale nasvědčuje tomu, že umělec o svém pozoruhodném díle uvažoval již před tímto datem,
přinejmenším v roce 1908, kdy si dopisoval s kolínskou městskou radnicí. V červnu téhož roku žádal totiž
městskou radu o povolení pořádat ve městě výstavu svých děl. O něco později, na počátku listopadu, se
v dalším listu s žádostí ozval znovu. V případě jejího kladného vyřízení plánoval vernisáž na 1. prosinec
1908. Třebaže se termín postupně odkládal a z výstavy nakonec sešlo, lze tyto snahy chápat jako silný
a promyšlený zájem o získání většího ohlasu a podpory ve městě, které se mu později, jak záhy uvidíme,
mělo na řadu let stát každodenním útočištěm.

Malíř si uvědomoval, že bez podpory úřadů a širší veřejnosti, četných investorů a finančně zajiště-

O provedení bitvy mohl ovšem uvažovat jen v návaznosti na další požadavky a splněné podmínky.

ných mecenášů nemůže na malbu obrovitého formátu a zřejmě i plastického modelu ani pomyslet. Proto

V počátcích nešlo ani tak o náročnost samotného obrazného řešení a koncepce (přišla na ně řada poz-

se pragmaticky odvolal na oddanost k rakousko-uherskému státu a obraz koncipoval jako výtvarnou

ději), ale především o otázky organizační a finanční. Mělo se přece jednat o dílo obsahem i formátem

oslavu „apotheosy hrdinství a pantheon onoho nadšení, které v krajním nebezpečí mocnářství zachrá-

velkolepé a neobvyklé. Umělec dokázal promyšleně těžit z toho, že si již udělal jméno jako spoluautor

nilo“.87 O tom nejzákladnějším, co vítězná, leč krvavá řež u Kolína přinesla, již raději pomlčel. Ukončila

Bitvy u Lipan. Koncept kolínské bitvy nepřímo navazoval na tehdy oblíbené „obrovité plenty či plachty“,

obležení Prahy, zabránila očekávanému pochodu Prusů na Vídeň, vyžádala si však na obou stranách

které obohatily Prahu a její návštěvníky o panoramatické obrazy významných okamžiků národních dě-

téměř 23 tisíc životů. Aby dosáhl svého cíle, potřeboval totiž (umělec) vyzvednout spíše občanské ctnosti

jin. Monumentální historické obrazové scény se staly atrakcemi hojně vyhledávaných výstavních akcí

a povzbudit české vlastenectví. Hovořil proto hlavně o „udatnosti a čacké statečnosti českých pluků v ar-

z konce století. Bitva se Švédy na Karlově mostě malovaná Vojtěchem Bartoňkem, Karlem a Adolfem

mádě Daunově“, jež si nepochybně zasluhuje zvěčnění štětcem umělcovým.

Liebscherem přitahovala návštěvníky pražské Jubilejní výstavy, následná Národopisná výstava nabízela

Obraz nebyl ovšem plánován pro Kolín, ale obdobně jako předchozí lipanská plenta pro zúrodnění

Alšovo Pobití Sasíků, rozměrný obraz Adolfa Liebschera Žižka před Kutnou Horou obdivovali v roce 1889

kulturního života hlavního města Prahy. „Jest žádoucno, aby dílo toto sloužilo za okrasu našeho králov-

návštěvníci výstavy Krasoumné jednoty v Praze, od roku 1895 městští radní v zasedací síni Vlašského

ského města, kde bude postaveno.“ V propagačním letáku vydaném k akci se netajil přesvědčením, že

dvora v Kutné Hoře.90

„panoráma obohatí […] Prahu kulturní prací prvního řádu“.

88

Na vznik díla mohla mít jistý vliv jedna dnes již téměř zapomenutá událost. Krátce před zahájením

Výbor pro zbudování kolínského bojového panoramatu tvořili dr. Vilém Mercy, dr. František Xaver
Harlas, nám již známý výtvarný kritik, od roku 1897 asistent městského muzea v Praze, až do roku 1930

přípravných prací na kolínském panoramatu se v Praze sešli znovu autoři lipanského obrazu, aby dílo
opravili a tam, kde malba za deset let po dokončení zašla a oslepla, oživili její kolorit a požadovanou
výraznost. Třebaže není Vacátkova účast písemně a v dokumentech potvrzena, lze i tak předpokládat, že
průběh těchto prací pozorně sledoval.

87 Panoráma bitvy u Kolína roku 1757, Máj, 1910, XXVII, 9, s. 274–275.
88	Tamtéž, s. 274.
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89	Tamtéž, s. 274.
90	LIEBSCHER, Adolf (* 11. 3. 1857 v Praze, † 11. 6. 1919 v Potštýně nad Orlicí), žák Uměleckoprůmyslové školy ve Vídni.
Toman, P., Nový slovník, sv. 2, c. d., s. 32–33. Obraz je dnes v majetku Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory.
Velkoplošné obrazy významných bitev, produkt doznívající slávy historické malby, představovaly na počátku 20. století
v Evropě stále ještě oblíbený námětový okruh a trend. Vzpomeňme na Panorámu bitvy u Borodina na Poklonné hoře
u Moskvy, pořízenou žákem mnichovské akademie Franzem Alexejevičem Roubeaudem (1911), obraz bitvy u Waterloo
Francoise Aime Luise Dumoulina (1912), monumentální scény bitvy u Raclavic v roce 1794, malované polskými malíři
Janem Stykou a Vacátkem obdivovaným Wojciechem Kossakem (1894).
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jeho ředitel, ale i litomyšlský literát a historik Josef Šimek a nakonec také sám autor obrazu. Výbor a ma-

Nakonec nic nepomohlo, plán se nezdařil. Vždyť ani poníženě oslovené kolínské představenstvo na

líř hledali příznivce a podporovatele na všech stranách, žádali o subvence, veřejnost vybízeli k pořádání

akci nakonec nepřispělo. Přípis úřední ruky na zadní straně dopisu a razítko z 19. června 1913 „Ad acta

dobrovolných sbírek. Ve prospěch projektu interpeloval poslanec JUDr. Jan Podlipný na zemském sněmu,

29. 7. 1913“ situaci dodnes neklamně stvrzuje. Vše tak zhatila finanční insolvence městské správy.

protektorátu se ujal maršálek Ferdinand, princ z Lobkovic, místodržitel hrabě Coudenhove povolil a přislíbil
finanční subvenci, hlavní město Praha hodlalo darovat pro stavbu plánované rotundy vhodný pozemek.91

Tento neutěšený stav v hospodaření se purkmistrovský úřad královského města Kolína pokusil řešit
dobrovolnou sbírkou. Začátkem srpna 1913 se na okolní závody a banky obrátil s oznámením a výzvou:

Autor článku časopisu Máj (1910) dále referoval o přípravách a pracných studiích, které byly již

„Mistr p. Ludvík Vacátko, akademický malíř, […] vznesl na radu městskou žádost, aby z jeho děl bylo

provedeny na místech slavné bitvy v Plaňanech, Křečhoři a v Kolíně samotném. Malíř v sobě nezapřel člo-

zakoupeno větší dílo jeho – jako malíře charakterizujícího, pro městské museum naše, v němž se zřizuje

věka praktického a světa znalého, vyhledával archivní dokumentaci, studoval vojenskou taktiku a stra-

obrazárna. Poněvadž správa města sama vzhledem k finanční tísni se nalézá, nemůže přiměřenou částku

tegii obou válčících armád. Příznačná pro metodu jeho práce a eminentní zájem o motivy koní v pohybu

na zakoupení obrazu, který má státi K 8000 věnovati, usnesla se rada městská obrátit se na správy prů-

a akci je zmínka o tom, že si nechal opatřit uniformy a výzbroj tehdejších dragounů de Ligne, saských

myslových závodů a peněžních ústavů se žádostí o blahovolné uvážení, zdaliť by byly ochotny věnovati

jezdců, Valonů, Chorvatů, husarů, ale i rakouského a pruského pěšího vojska.92 Podobně si počínal, když

za účelem zakoupení díla tohoto pro městské museum přiměřený obnos.“97

po druhé světové válce připravoval obraz Bartošovice 1945 a o něco později pořizoval studie pro diorámu
slavkovské bitvy tří císařů.

A jak to vše dopadlo? Ze všeho zbylo jen několik kreseb, litografií a plátno protáhlého formátu
(67 × 475 cm), po němž, jak se autor knihy domnívá, následovala další varianta nerealizovaného díla.

Věc s kolínskou bitvou se však další roky nehýbala z místa, peněz bylo málo a další přicházely po-

Není však zcela jasné, zda to bylo z malířovy mnohaleté práce vše, neboť v literatuře staršího data najde-

malu. Ve snaze zajistit alespoň prostředky na aktuální přípravné práce obrátil se autor 18. června 1913

me zmínku o tom, že obraz bitvy u Kolína tvořilo několik na sebe volně navazujících samostatných částí.

s písemnou žádostí o finanční podporu na kolínskou městskou radu. Odvolal se přitom opět na vlaste-

Plátno prezentované dnes v expozici Regionálního muzea v Kolíně jako Bitva u Kolína v roce 1757 bude

necké city radních: „Ve výročí slavné bitvy u Kolína r. 1757, kde šiky tehdejší české armády nadobro po-

tedy patrně studií a skicou, menší a starší verzí plánovaného díla, výsledek přípravných prací, provádě-

razily odvěkého nepřítele země Koruny české krále Bedřicha, […] dovoluji si […] skromnou žádost podati

ných ještě před umělcovým odchodem z Kolína na Hrubou Skálu, tedy nepochybně v letech 1909–1923.

[…] o podporu ze strany obce kolínské.“93 V dopise přibližuje postup výtvarných prací, které zamýšlel

Jeho pozdější a mohutnější realizace 3 × 12 m, umělcovým synem zasazovaná do roku 1936, se tak

v nejbližší době provést: „Dílo započato bude již v tomto měsíci […] získáním místa, kde na holé pláni

zřejmě ztratila nebo zůstala nedokončena a následně podlehla zkáze. Nebylo by to u Vacátkova syna

koňstvo za modely sloužící volně proháněti se může.“94 Povahu těchto přípravných prací a četných studií

naposled. Diskrepanci v rozměrech a rozvržení jednotlivých fází vzniku panoramatu mladý Vacátko nijak

připomínají perokresby Voják, Vojáci.

přesvědčivě v dopise neosvětlil. Dotkl se totiž některých událostí, které sám prožít nemohl a o nichž vě-

95

Náklady malíř zprvu vyčíslil na 18 tisíc korun, avšak rozpočet se v následujících měsících prudce na-

děl pouze z doslechu, z okruhu známých a zejména od matky, která práci manžela sledovala víceméně

vyšoval. „Na stavební místo a stavbu rotundy se uvažovalo o 60.000 K, na plátno 15.000 K, na umělecké

zpovzdálí a měla k ní určitý lidský a názorový odstup. Proto také syn zrod otcova tvůrčího nápadu popsal

práce, síly pomocné, materiál, modely, výlohy a cesty 100.000 K, úhrnem tudíž 175.000 K.“ Uvědomil si,

až příliš obecně a bez přesnějšího časového určení. Takže i dnes v podstatě nevíme, jak vypadala, zda,

že musí změnit taktiku, proto o výdajích na „stavbu pantheonu, permanentní stavbu pro umístění trvalé“,

kdy a kde malíř tuto další, zřejmě již zaniklou verzi bitvy maloval, zda v rozměrném ateliéru na Hrubé

hodlal uvažovat až později.96

Skále, kde mohl kreslit a malovat podle dostupných živých modelů, nebo zda tyto impozantní a exkluzivní předlohy výtvarně traktoval na základě skic v pražském ateliéru, tedy ještě před soudním rozvodem

91	Tamtéž, s. 274.
92	Tamtéž.
93 SOkA Kolín, fond: Archiv města Kolín, bez inv. č., sign. E 18.
94	Tamtéž.
95	Tamtéž; Regionální muzeum Kolín, Sbírka obrazů, inv. č. U 475, U 476, Voják, kresba tužkou, Jezdec na koni v uniformě,
23 × 17 cm, nedat., nesigováno, inv. č. U 425, Vojáci, kresba perem, Jízdní vojsko v dobových uniformách v útoku,
20 × 19 cm, inv. č. U 426.
96 Panoráma bitvy u Kolína 1757, Máj, 1910, VIII, č. 9, s. 274–275.
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s manželkou v polovině roku 1935.
Změny a komplikace nastaly i v profesní oblasti, uzavírala se totiž téměř dvanáctiletá kariéra Ludvíka
Vacátka jako profesionálního vojáka (v rakouském vojsku aktivně sloužil jedenáct let a deset měsíců). Již
od léta 1908 až do června 1911 jej armáda ze zdravotních důvodů na dva roky penzionovala. Na počátku

97	Tamtéž, s. 274.
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nastupujícího roku (1. ledna 1912) rozhodla o přeřazení do výslužby a po dvou letech v prosinci 1914 se

něco, co Vacátko považoval za zvlášť důležité, došlo k naplnění hluboké vitální souhry mohutných těl

o něm již mluvilo jako o invalidovi. Podle údajů kmenového listu uváděl malíř v lednu 1912 a únoru 1915

koní a jezdců.

jako místo svého trvalého pobytu Pardubice.98 Žil zde již dříve, zcela průkazně v roce 1908, neboť z této

Také Karel Tůma prokázal smysl pro drama, pohyb jeho štětce je rychlý a zjevně dynamický, leč

doby pochází kolorovaná perokresba s názvem Útok hulánů, pořízená, jak to odtajnila krátká noticka

výsledek je přesto jiný, pozornost totiž nevěnuje pouze vojákům a jezdcům v levé části obrazu. Figury

ve Zlaté Praze, za pobytu ve městě na východě Čech: „Ludvík Vacátko: Útok. Ze svých důstojnických

ve stejnokrojích vyplňují necelou polovinu formátu, ve druhé mají větší váhu detaily protějšího prostoru,

let podržel umělec zálibu pro vojsko a bystré oko pro jeho pohyb a charakteristický zjev. Zejména jízda

bouřlivého nebe, temných mračen a záře nad obzorem, záblesků, dýmu z požárů, barvy epolet, distinkcí

v trysku dráždí jeho ruku k rychlým náčrtům perem a štětcem, jež jsou plné prudké vervy. Z manévrů

stejnokrojů a bojové výstroje. Rozptýlenost a roztříštěnost bitevní scény na obrazech Andrýska a Palo-

pardubické posádky si přinesl mimo jiné také tento ‚Útok hulánů‘ jen malý tlum jezdců, celé škadrony.“99

vice zřejmě způsobil jejich specifický autorský profil, šlo totiž hlavně o kreslíře, kteří své větší figurální

Ve zmíněných letech mu jako poručíkovi rakouské armády příslušelo výslužné 733 K a 33 hal., cha-

kompozice tvořili spojováním a mechanickým přiřazováním předchozích víceméně statických příprav-

ritativní finanční výpomoc ve výši 128 K, které si nechal zasílat k matce do Pardubic. Také později se až

ných studií. Výsledkem jsou pak scény sice barevně pestré, ale jen málo přehledné, v obrazovém celku

na výjimky povaha vojenských zápisů příliš neměnila. Přibyly jen údaje o změnách míst pobytu, význam-

nedostatečně integrované a často jen popisné. Pozbývají schopnosti vyjádřit vyšší myšlenku a smysl

né události z osobního života či o výši proplácených „zaopatřovacích požitků“.

zobrazeného děje.
Vacátko naopak usiloval o tvarovou a barevnou syntézu, jednoduchou a sevřenou formu, mnohoznačné dějové a tvarové zkratky, zajímal se o objemy i plochu, o citlivou práci se světly a stíny všudypřítomné emocemi jiskřící bojové vřavy. Neztratil smysl pro výraz a skryté významy události. Důležitá

V porovnání s ostatními autory obrazů kolínské bitvy měl Vacátko nejen více zkušeností, kvalitnější

a myšlenkově nosná místa ozvláštnil reflektorickým světlem, a vyzdvihl tak i předznamenal pořadí a po-

odbornou průpravu, ale také velkorysejší plány. Nechtěl se spokojit s jedním, byť rozměrnějším plátnem,

stup prohlížení. V duchu svého výtvarného programu, který bude označovat za transcendentní naturali-

neboť výsledkem předpokládané dlouhé a vyčerpávající práce se měl stát soubor v kruhu adjustovaných

smus, změnil konkrétní téma v obecný a nadčasový problém vztahu zvířete a člověka, v základní otázku

rozměrných výjevů. Základním motivem dochované verze, jejím kompozičním a významovým středem

života a smrti. Jeho konkurenti a následníci nespatřovali v bitvě obecně platnou, nýbrž pouze místopisně

se pro Vacátka stal, stejně jako pro Palovice, Andrýska i Tůmu, „vítězný útok českých hochů holobrádků“.

významnou historickou událost.

Téma pro všechny společné je však ve výtvarném podání a v pojetí jednotlivých tvůrců značně rozdílné

Je tu ovšem ještě další obsahový i metodologický rozdíl. Andrýsek, Tůma i Palovic vtiskli výjevu li-

a nestejně kvalitní. Vacátko, což bylo u něho i v jiných případech obvyklé, vyplnil figurami a jezdeckými

neární dějovou linii. V jejich provedení, podobně jako u starších historických kompozic, sledujeme průběh

siluetami téměř celý obrazový prostor, takže na krajinu nezbývalo téměř místo.

střetu z boku jako vnější a vůči ději nezúčastnění pozorovatelé, neboť veškerý pohyb probíhá v horizon-

Tůma, třebaže si vojenské motivy rovněž zamiloval, se však vztahu obou aktérů, člověka a koně,

tální rovině a v lineární dějové návaznosti. Vacátko téma koncipoval jinak, představil ho jako frontálně

nevěnoval s takovou soustředěností a výlučností. Jestliže v mládí Vacátko přikládal autenticitě a věcné

cílený a v čase gradující pohyb směřující přímo k divákovi. Chtěl ho zaujmout a učinit součástí zobra-

stránce událostí obzvlášť velký význam, pak v pozdější době a ve stáří jeho výtvarný projev upřed-

zeného děje. Proto střetnutí rozvinul v několika časových a prostorových vlnách, v postupně řazených

nostňoval širší obsahová, a tím i obecnější hodnotová hlediska. Plátno z kolínského muzea akcentuje

rytmických sekvencích. A k tomu dovedně využil vějířovité členění bojových řad, dějových směrů a linií.

vitální pohyb zvířat a lidí, k jehož zobrazení se kolínská bitva jako vděčná záminka nadmíru hodila.

Malíř v průběhu let využíval několika druhů obrazových kompozic. Hlavní důraz kladl ve většině pří-

Chaos a výkřiky, výbuchy a výstřely nejsou již tak důležité, výjev se zúžil pouze na onen závěrečný,

padů na vyváženost a jednotu obrazového prostoru, vše důležité usazoval na osu a do samotného středu

vrcholný a vítězný okamžik. Ve chvíli, kdy se dali čeští hoši na koních do imponujícího šturmu, nastalo

obrazové plochy. K divákům se tak v divokém trysku žene seskupení nejdůležitější, samotný vůdčí a velitelský jezdecký sbor. Jen v pozadí, tak trochu stranou a v podružném časovém sledu, se mihne nevelká

98 SOkA Kolín, fond: Archiv města Kolín, bez inv. č., sign. E 18; Vacátkův dopis městské radě královského města Kolína ze
dne 18. června 1913, viz Materiály a korespondence k výstavě Ludvíka Vacátka, Vzdělávací sbor pro politický okres Kolín
(1904–1919).
99 Recenze obrazu Útok, Zlatá Praha, 1908, XXV, 17, s. 204.
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skupina jízdních, časoprostorový rozsah události se tak nezúžil, nýbrž naopak rozšířil o další akční rozměr.
Ještě než téma panoramatu bitvy u Kolína a Křečhoře opustíme, je třeba zmínit jeden důležitý,
Vacátkem kupodivu přehlížený znak všech jeho předchozích i následných bojových a válečných scén.
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Kam se poděly z jeho obrazů a plastik (až na drobné náznaky) všechny ty povědomé a válkou způsobené příznaky bolesti, utrpení, veškerá zjitřená tragika smrti, tíha umírání nemilosrdná ke všem aktivním

5| Kolíne, Kolíne

účastníkům i pasivním obětem válek, tedy k osudu lidí, ale i koní, zvířat a všemu živému vůbec? Zdá se,
jako by pro stinné a temné stránky života ve Vacátkových obrazech a plastikách plných boje, expanze,
víry, vůle, energie a živoucích pohybů nebyl dostatek místa.
Tohoto malířova postoje si již v roce 1908 povšiml neuvedený autor článku v časopise Máj. Vacátkova malba, jak tehdy pisatel podotkl, „nechce vypravovati průběh nějaké štvanice u Pardubic, nýbrž
podati obraz na vrchol stupňovaného života, honby na život a na smrt, chce zachytiti krásu boje o život.
Vacátko netruchlí nad tímto bojem, ale hledá v něm estetiku, umělecky vděčnou látku.“100
I tak musíme jen litovat, že vlivem objektivních potíží nemohl Vacátko záměr v plné míře dovršit. Postupoval obvykle s neúnavnou a pečlivou důsledností, každý svůj výtvarný koncept podkládal
podrobným zdůvodněním. Nechtěl a neuměl prohrávat. Téma promýšlel a řadu let se k němu s malířským náčiním vracel. Mnoho kreseb a studií, které pořídil v průběhu svého života v Kolíně, se nachází,
jak předpokládáme, v majetku obyvatel města a blízkého okolí, ale také ve sbírkách jinde. Dostupným
příkladem je také několik drobnějších prací, dvě kresby vojáků z kolínského muzea (o nichž jsme se již
zmínili) a dvojice obrazů střední velikosti.
První z nich, nedatovaný akvarel Čeští hoši u Kolína, 1757 (40,5 × 54 cm), jehož obdobu najdeme
na levé straně sledované olejomalby, získalo do svých sbírek Regionální muzeum Kolín. Nápadnou shodu
se starší verzí vidíme v rozmístění figur, v opakování obrysových linií a figurálních siluet a v užití několika
obdobných krajinných prvků (obr. 129, 130). Z poznámky na rubu obrazu víme, že dílo vzniklo krátce
po druhé světové válce v Horních Měcholupech. Do kolínských muzejních sbírek se patrně dostalo v téže
době jako velká bitevní scéna, ovšem k tomu, abychom přesně a jednoznačně určili, kdy k převzetí došlo,
postrádáme ověřené doklady. Formální rozdíly ve způsobu inventarizace maleb nejsou pro směrodatné
závěry dostatečně průkazné.
Další ztvárnění motivu nabízí kolekce litografií Bohatýrství českého národa, vytištěná roku 1947
královéhradeckou firmou Holeček a Moučka. Výjev Čeští hoši u Kolína (41 × 61 cm) v kolínském muzeu
nenajdeme, kresbu do svých sbírek naopak před lety zahrnulo (v rámci celého obrazového souboru)
Městské muzeum v Žamberku. I když si práce na kameni a stylový rámec cyklu vyžádaly jisté korekce

Do Kolína se malíř a c. k. nadporučík ve výslužbě, „velitel vojenského dozoru v místních továrnách“,
přistěhoval na jaře 1915. Dosud se ve městě na Labi objevoval jen občas a nakrátko. Kmenový list však
Vacátka od března 1915 až do 30. března 1917 tituluje jako vojenského správce strojírenského závodu
W. Dejdara a K. J. Wiesnera v Kolíně.101
O něco později, k 1. lednu 1919, zaznamenal týž erární dokument Vacátkův vstup do právě ustavené Československé armády a složení povinné přísahy u posádkového velitelství v Kolíně. Vacátko si na
Žižkově třídě zakoupil dům a zřídil malířský ateliér. O domácnost se mu staraly hospodyně, například od
listopadu 1919 čtyřiadvacetiletá Růžena Táborová ze Strakonic. Od roku 1906, kdy jeho první manželství
ztroskotalo, žil skromě a víceméně osaměle.
Avšak o dva roky později se jeho osobní život od základu proměnil. V září 1921 si podle protokolu
Okresní politické správy v Kolíně z 5. ledna 1924 do svého bytu v prvním patře domu přivedl z Prahy
druhou, o mnoho let mladší životní partnerku Marii Perníkářovou. Snoubenci ještě v prosinci 1923 rozeslali civilní ohlášky a v lednu následujícího roku uspořádali svatbu. Nebylo totiž zbytí, měli spolu již
téměř ročního syna Ludvíka Karla Františka (* 8. dubna 1923). Druhého potomka se tak umělec dočkal
až v padesáti letech, tedy ve značně pokročilém věku.102
Marii, tmavovlásku menší a křehčí postavy, poznal ve svém pražském ateliéru jako modelku. Uměla
být přitažlivá a mužům se líbila. Vychování dostala v jednom z pražských klášterů, velké vzdělání ale
neměla. Kromě krásy ji dále zdobila neúnavná pracovitost, jak to prokázala na Hrubé Skále a v Kunvaldu.
Stála jako model k portrétům i mnoha postavám nahých žen na obrazech svého muže.
Jaké umění zde vznikalo? Detailní pohled na kolínskou etapu Vacátkova života nemáme po ruce.
Víme, že pomýšlel na výstavu, kterou by se ve městě po delší době znovu představil. V kronice města
najdeme u data 4. července 1918 zápis: „Studentský Klub mladých uspořádal výstavu obrazů ak. malíře
L. Vacátky, té doby zde dlícího.“103 Údaje o vystavených pracích a jejich počtu bohužel chybí.

původní předlohy, liší se od starší akvarelové varianty pouze v detailech. Autor ale zcela vypustil pozadí,
pozměnil figury předního plánu, aby se neopakoval a možná i umocnil přitažlivost zobrazené situace.

101	Regionální muzeum Kolín, Sbírka obrazů, inv. č. U 271.
102 SOkA Kolín, fond: Obecní úřad Kolín, inv. č. 837, občanské sňatky – 1924/1; SOkA Kolín, fond: Sčítání obyvatelstva
1921, okres Kolín, fond: Obecní úřad Kolín, inv. č. 837; Vzdělávací sbor pro politický okres Kolín, inv. č. 3, fond: Archiv
města Kolín, sign. E/I, č. kn. 2; fond: Národní výbor Kolín, bez inv. č.; Kronika města Kolína 1953–1955, rok 1954,
s. 66.

100	HARLAS, F. X., Lipanské panoráma, Máj 1908, III, 34, s. 512–513.
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103 SOkA Kolín, fond: Archiv města Kolín, bez inv. č.
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Malíř na frontu a do zákopů jako zdravotně nezpůsobilý narukovat nemusel, vyhnul se tak válečným útrapám, ale protože se cítil jako voják, byť vysloužilý, musel válku alespoň z dálky sledovat
a výtvarně glosovat (obr. 19). Konkrétní díla zatím neuvádíme, názvy a rozměry zvěčnil soupis prací ve
sbírkách zdejšího regionálního muzea, některé zajímavé položky z výstavního katalogu pražského Rudolfina (1924/1925) na příslušném místě ještě zmíníme. Kresby rejtarů a kyrysníků z roku 1915 ve sbírkách muzea jsou ovšem svědectvím, že na bitvu u Kolína nepřestával ani po letech myslet (obr. 23, 24,
25). Někdy v tomto čase se rozhodl a namaloval první podlouhlou verzi bitvy. Ale nejen to, zpodoboval
i komorní situace života, oblíbená dostaveníčka, například v akvarelu o velikosti 31 × 28 cm z roku 1915
nebo v kresbě tužkou Před vyjížďkou, ve formátu 34 × 49 cm (obr. 33, 34, 60, 68).
V čase, kdy pobýval ve městě, vytvořil slušný počet portrétů kolínských občanů i zájemců z okolí,
osobností kulturního života města. Oblíbil si žánrové výjevy, sportovní klání, dostihy, ale i práci pivovarských valachů, pouštěl se do dalších variant Plavení koní. V roce 1921 své malby souborně vystavil
u Topičů v Praze.

| Umělcův dům v Kolíně
na Žižkově třídě
čp. 188, foto autor,
2007
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22 | Dostaveníčko, 1915, akvarel, 31 × 26 cm, soukromý majetek

21 | Voják, 1915, kresba tužkou, 23 × 17 cm, Regionální muzeum Kolín
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23 | Bitva u Kolína v roce 1757, 1909–1923, olej, 67 × 487 cm, pravá strana, Regionální muzeum Kolín
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24 | Bitva u Kolína v roce 1757, 1909–1923, olej, 67 × 487 cm, Regionální muzeum Kolín
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25 | Bitva u Kolína v roce 1757, střední část, 1909–1923, olej, 67 × 487 cm, Regionální muzeum Kolín

26 | Kůň v dole, 1921, olej, 68 × 55 cm, Národní památkový ústav, SZ Slatiňany
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28 | Dostihy, nedat., olej, 50 × 67 cm, soukromý majetek

27 | Plavení koní – volání dálek, nedat., olej, 61 × 70 cm, soukromý majetek
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30 | Dostih (Vyjížďka), nedat., akvarel, 57 × 78 cm, Regionální muzeum Kolín

29 | Sokolská jízda, nedat., olej, 40 × 50 cm, soukromý majetek
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31 | Jezdecká podobizna prezidenta Tomáše G. Masaryka, 1919, olej, 90 × 58 cm, Regionální muzeum Kolín
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32 | Tomáš G. Masaryk, 1923, kombinovaná technika, 49 × 31,5 cm, soukromý majetek
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33 | Před vyjížďkou, 1922, kresba tužkou, 34 × 49 cm, soukromý majetek

34 | Dostihy, 1920, olej, 82 × 71 cm, soukromý majetek
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36 | Anatomie koně, Malířství zvířat VII, 1928

35 | Dívka na sekačce, 1924, kolorovaná kresba, 39 × 48 cm, Národní památkový ústav, SZ Slatiňany
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37 | Anatomie býka, Malířství zvířat VIII, 1928
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38 | Sánský kozel, Malířství zvířat XI, 1928
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39 | Anatomie sánského kozla, Malířství zvířat XI, 1928
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40 | Kresba psa, Malířství zvířat XIV, 1928
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41 | Srnčí v pohybu, Malířství zvířat XXI, 1928
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42 | Kresby psa, Malířství zvířat, 1928
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43 | Slavnostní chvíle, nedat., olej, 81 × 101 cm, Česká akademie zemědělských věd Praha

44 | Dvě koňské hlavy se štolbou, 1929, olej, 70 × 57 cm, Národní hřebčín Kladruby nad Labem

118

|

Koně v životě a obrazech malíře Ludvíka Vacátka

| 119

46 | Zemědělský rok, Senoseč, 1932, olej, 107 × 181 cm, Národní zemědělské muzeum Praha

45 | Zemědělský rok, Pověst o Ječmínkovi, 1932, olej, 107 × 157 cm, Národní zemědělské muzeum Praha
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47 | Zemědělský rok, Svážení obilí, 1932, olej, 107 × 157 cm, Národní zemědělské muzeum Praha

48 | Zemědělský rok – Přemysl Oráč, 1932, olej, 106 × 110 cm, Národní zemědělské muzeum Praha

122

|

Koně v životě a obrazech malíře Ludvíka Vacátka

| 123

49 | Zemědělský rok, Setí, 1932, olej, 107 × 157 cm, Národní zemědělské muzeum Praha
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50 | Zemědělský rok, Orání, 1932, olej, 107 × 157 cm, Národní zemědělské muzeum Praha
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51 | Zemědělský rok, Vesna, 1932, olej, 107 × 190 cm, Národní zemědělské muzeum Praha
52 | Zemědělský rok, Podzim, sklizeň ovoce, 1932, olej, 96 × 122 cm, Národní zemědělské muzeum Praha
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54 | Alegorie života a radosti, 1932, olej, 106 × 574,5 cm, Národní zemědělské muzeum Praha

53 | Alegorie života a radosti, 1932, olej, 106 × 574,5 cm, Národní zemědělské muzeum Praha
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55 | Alegorie života a radosti, 1932, olej, 106 × 574,5 cm, Národní zemědělské muzeum Praha

56 | Alegorie života a radosti, 1932, olej, 106 × 574,5 cm, Národní zemědělské muzeum Praha
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58 | Koně, 1933, olej, 50 × 67 cm, Národní hřebčín Kladruby nad Labem

57 | Koně na pastvě, 1933, olej, 30 × 30 cm, Národní hřebčín Kladruby nad Labem
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60 | Vyjížďka, olej, 74 × 62,5 cm, Regionální muzeum Kolín
59 | Hlava koně, 1933, olej, 73 × 52 cm, Národní hřebčín Kladruby nad Labem
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V sedle koně brázdil městské chodníky a ulice, nedbaje na výhrady a kritiku sousedů i místního
tisku. V dubnu 1919 si jeho výletů s ironií a nadsázkou povšiml autor sloupku Polabské stráže: „Manýry
rakouských oficírů podržel si p. Vacátko, akad. malíř, který věrně dle těchto hrdinů projíždí se koňmo po
chodnících silně frekventovaných, jakož i po zasetých polích a nutí obecenstvo uchylovati se před kopyty
jeho koně do jízdní dráhy. Chudáci v chatrné obuvi patrně mohou spíš brouzdati se blátem než ‚Rosinanta‘ bývalého pana nadporučíka, který si patrně dosud neuvědomil, že chuďas zaslouží více ohledů než
jeho milovaný kůň.“105
Jak se ale dnes z odstupu ukazuje, náležely výhrady k jízdám po okrajových ulicích a chodnících
města, ohrožujícím chodce, k argumentům, proč se o několik let později rozhodl z města natrvalo odstěhovat.
Přesto mohl být jako výtvarník v Kolíně více než spokojen. Jeden výtvarný úspěch totiž střídal druhý! V roce 1918 uspěl s obdivovaným plátnem Nával bouře na výstavě pořádané pražským Rudolfinem,
jehož kuratorium hodlalo obraz za 120 tisíc Kč zakoupit. Na výplatu částky ovšem nezbyly ve fondech
galerie peníze. Proto zdejší kuratorium rozhodlo nabídnout úspěšnou malbu k odkoupení movitým zájemcům a sběratelům. A pak se čekalo, že se nabyvatel obrazu po zaplacení sám od sebe vzdá vlastnických
nároků a dílo zdarma poskytne k trvalému zavěšení ve výstavních síních této slovutné galerie. Vše ale
dopadlo jinak. Mecenáš se sice přihlásil a dílo hodlal zakoupit, ovšem pouze pro sebe, a tak nakonec
z prodeje a finančního zisku pro autora znovu sešlo.106

| Ludvík Vacátko na svém
koni v ulicích Kolína, foto
Regionálního muzea Kolín

Po rozpadu rakousko-uherského mocnářství a vzniku Československé republiky vstoupily do středu
zájmu veřejnosti a domácí umělecké obce otázky a motivy spojené s rolí všech, kteří se na výsledcích
tohoto národně osvobozovacího procesu aktivně a obětavě podíleli. Vedle nesčetných pomníků padlým
v první světové válce, hrdinských činů velitelů a řadových bojovníků českých legií ve Francii a zejména

Vacátkův pobyt a působení ve městě na Labi přiblížil ve své knize „Sladko je žít“ Otakar Štorch-Marien: „V Kolíně prožíval léta svého dosti opožděného manželství a otcovství a nás mladé, kteří jsme měli
zájem o jeho práci, rád vídával ve svém ateliéru na Kouřimském předměstí oproti nynější jedenáctiletce
(dnes gymnáziu, pozn. autora), na jejímž místě se odbýval v době Vacátkova přistěhování ještě trh na
koně, což rovněž přispívalo k místní lokalizaci Vacátkova zájmu.“104

v Rusku věnovali malíři, grafici a sochaři po řadu let pozornost výtvarnému zpodobení osobností a vůdců
domácího a zahraničního odboje, Karla Kramáře, Milana Rastislava Štefánika, Eduarda Beneše a zejména
Tomáše Garrigue Masaryka. Náměstí mnoha českých měst – Hradce Králové, Kutné Hory, Pardubic –
ozdobily pomníky prezidenta osvoboditele. Význačné místo v této produkci zaujaly malované Masarykovy podobizny od Vratislava Nechleby, Oskara Kokoschky, sochařská díla Jana Štursy, Otty Gutfreunda,
Otakara Španiela, Vincence Makovského, Viktora Dobrovolného, fotoportréty Františka Drtikola, zvláště
105 Manýry rakouských oficírů, Polabská stráž, 19. dubna 1919.

104 ŠTORCH-MARIEN, Otakar, Sladko je žít, Paměti nakladatele Aventina, Praha 1992, s. 40–41.
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106	Hipologické muzeum ve Slatiňanech, Pozůstalost Jaroslava Havlíčka, VACÁTKO, Ludvík, Expertiza, rukopisný seznam
výstav citací, recenzí díla, nestránkováno.
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když bylo již vše vykonáno a měly se uspokojit oči zvědavých čtenářů a objektivy fotoaparátů přítomných
žurnalistů.
Prezident v sedle svého koně malíři určitě postál, ovšem pouze na dobu nezbytně nutnou k tomu,
aby stihl ve skicářích a na plátně zachytit reálnou venkovní situaci, světla, stíny a oba modely, koně
i jezdce, usadit do okolního prostoru. Portrét se rodil zcela určitě jinak, dozajista po částech a jinde,
| Ludvík Vacátko maluje
prezidenta Tomáše
G. Masaryka v Hluboši,
dobová novinová
fotografie z roku 1920

pak Masarykova jezdecká zpodobení, na něž se z povahy svého nadání zaměřil Ludvík Vacátko. Odezvou
zmíněho úsilí se staly přehlídky tvůrčích výsledků tohoto portrétního žánru. Pod patronátem Spolku
výtvarných umělců Myslbek a předsedy vlády Jana Malypetra proběhla roku 1934 ve výstavní síni Na
Příkopech v Praze výstava prezidentových podobizen, včetně jezdeckých děl Vacátkových.
Malíř již krátce po vyhlášení a ustavení Československé republiky navázal první pracovní kontakty
s kanceláří Pražského hradu a v létě 1919 se pustil do práce na sérii jezdeckých podobizen prezidenta Tomáše G. Masaryka (obr. 30, 31). Na blíže neznámém počtu stání v areálu zámku v Kolodějích

mimo jiné v klidu a pohodlí zámeckého apartmánu, studie a kresby hlavy, jeho poprsí a polopostavy
mohl Vacátko provádět v krátkých intervalech v prezidentově pracovně, v loveckém salonku, popřípadě v jídelně nebo koncertním sále. A zpodobit Hektora samotného nebo s prezidentem v sedle? Poznat
hřebcův temperament a důležité znaky mohl ve stáji zblízka, z odstupu i venku v terénu, což považoval
určitě za osobní potěšení.
Oproti tomu fotografie, kterou máme dnes k dispozici, nám nabízí něco poněkud jiného. Strojenou
důstojnost státníka, jeho sluhu a stráž, již dokončený obraz v dekorativním zlaceném rámu na stojanu.
Také malíř je tu přítomen, leč ve fraku, s bílým límečkem u krku, s cylindrem na hlavě a paletou plnou
olejových barev. Strohá vážnost a důstojnost scény ztrácí na váze v konfrontaci s dřevěným zednickým
kolečkem pod nohama k práci nepatřičně oblečeného malíře. Vše tu působí poněkud komicky a nevěrohodně. Takto nějak se tvořily a vznikaly legendy.108

(1919–1920), Hluboši u Příbrami (1920–1921), v Lánech (od roku 1922), v Topolčiankách (1923) vzniklo
několik jezdeckých podobizen hlavy státu, vesměs v sedle oblíbeného Hektora. Je logické, že Vacátko
netěžil jen z podnětů posbíraných během osobních návštěv u prezidenta. Vycházel především z velkého
počtu průběžně pořízených skic a postřehů, které však usazoval do obrazně a volně konstruovaného
krajinného prostředí s jistým duchovním vyzněním.
Jedna verze motivu zdobila kancelář hlavy státu na Pražském hradě, další zakoupilo ministerstvo
obrany, třetí se uplatnila v Památníku národního odboje na Žižkově. Drobnější variantu ze zámku v Kolodějích (1919) má dnes ve sbírkách Regionální muzeum Kolín. Vnučka Zdena pamatuje další, která
putovala do Chicaga. Nedávno se v pražské Galerii Národní 25 dražila ještě jedna komorní verze z roku
1923 (49 × 31,5 cm), provedená v kombinované technice na papíře a v oválném rámování, blízká známé
kompozici prezidenta Tomáše G. Masaryka a Bílé hory.107
Novinový snímek, na němž Ludvík Vacátko maluje jezdecký portrét Tomáše G. Masaryka v parku
pozdně barokního hlubošského zámku, musíme ale považovat za vcelku slušnou kamufláž. Záběr totiž
nezachycuje, jak by se mohlo napohled zdát, skutečný zrod obrazu, nýbrž situaci inscenovanou později,

Motiv jezdeckého portrétu nepřitahoval ovšem jen Ludvíka Vacátka. V letech 1927–1930 vznikl rozměrný obraz prezidenta na koni, malovaný Františkem Horníkem (* 2. března 1889 v Čáslavi, † 10. ledna
1955 v Lánech), žákem Bohuslava Roubalíka a Vlaho Bukovace na pražské akademii. I tuto olejomalbu
o rozměrech 250 × 300 cm provázely dramatické a pohnuté osudy. V porovnání s Vacátkovým pojetím
motivu si ovšem Horníkova malba nekladla nějaké myšlenkově náročnější cíle, neboť je příkladem technicky vyspělého, leč věcně střízlivého malířského rukopisu. Hlubší obsahové konsekvence v něm totiž
přehlušuje popis a důraz na samo provedení vybraných, jinak ale umělecky podružných složek (vadnoucí
opadané listí pod Hektorovými kopyty, pohlednicová silueta lánského zámku, pečlivé kresebné provedení
jezdcova stejnokroje atd.). Dílo, které přečkalo nacistické běsnění v kovovém pouzdru a tajné skrýši
rodinné lánské hrobky, je v porovnání s Vacátkovým ryze malířským pojetím plodem optického až fotograficky přesného popisu, a plní proto víceméně jen dokumentární úkoly. Vacátkovy podobizny v sobě
však nezapřely znaky budoucí, přítomné či právě ukončené živé akce a jejího širšího ideového vyznění,
neboť měly upřednostňovat politické, státnické a vojenské zásluhy modelu.

107 Jezdecká podobizna prezidenta T. G. Masaryka, malovaná roku 1919 v Kolodějích, Regionální muzeum Kolín,
inv. č. U 253, olej na plátně, datováno 1919, popis: T. G. M. na koni, na pozadí stromy, zápis však přehlíží text
v levém rohu dole, kde je uvedeno místo vzniku díla, rozměry 90 × 58 cm.
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108 Český svět, 20. 11. 1920.
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| František Horník, Jezdecká podobizna prezidenta Tomáše G. Masaryka, 1927–1930, olej na plátně, 300 × 250 cm
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| Petr Novák, Jezdecký portrét prezidenta T. G. Masaryka, 2009, bronz, v. 316 cm, Lány
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Pozornosti na výstavách se Horníkův obraz dočkal hlavně před druhou světovou válkou, krátce po
osvobození republiky a v rámci obrodného procesu šedesátých let. Obraz je dnes součástí sbírek českého

6| Na Hrubé Skále

krajanského spolku v USA (Czechoslovak Heritage Museum v Oak Brook).
Na tento specifický žánr ani současní výtvarní umělci nezapomínají. Zvíře se stalo důležitým námětovým okruhem práce Petra Nováka, sochaře z východočeské Jaroměře. Obdiv vzbuzují jeho koňské
hlavy, dojemný a emotivně silný je Pomník padlým koním u Střezetic 1866, ale i Kůň na kolenou, 2002,
Maestoso Alea, 2007, a řada dalších děl.
Za zvlášť pozoruhodnou považujeme (i vzhledem k tématu této knihy) bronzovou Jezdeckou sochu
prezidenta Masaryka, ustavenou roku 2009 před portálem Muzea T. G. Masaryka v Lánech. Její autor,
sochař Petr Novák (* 4. května 1957 v Jaroměři), žák Střední uměleckoprůmyslové školy v Hořicích, absolvent ateliéru Stanislava Hanzíka na Akademii výtvarných umění v Praze (1978–1984), pojal sousoší
ve zcela novém, svěžím a osobitém duchu. Na rozdíl od Vacátkova akčního pojetí nevzal sochař v potaz
státnický a politický význam modelu, nýbrž jeho občanský a osobní mravní rozměr. Vybral si k tomu okamžik, kdy prezident koně zastavil, čepici z hlavy sňal a děkoval všemu kolem. Kůň Hektor zatím k luční
trávě schýlil hřívou okrášlenou hlavu, aby se napásl a odkázal na hluboké a trvalé pouto svého jezdce
k zemi, státu a národu, jimž stál po mnoho let neohroženě v čele.109

Uprostřed čtyřiadvacátého roku odprodali Vacátkovi dům na Žižkově třídě v Kolíně a stěhovali se
na okraj skalního masivu Českého ráje mezi Turnovem a Jičínem, kde pod zámkem Hrubá Skála zakoupili zbytkový statek s hospodářskými budovami a pozemky o téměř třicetihektarové výměře. Opustili
městské prostředí, kde se dosud pohybovali, a zakotvili v půvabné krajině se starobylým regotizovaným
sídlem hraběcí rodiny Aehrenthalů, Mariánskou vyhlídkou za zády a malebnou siluetou Trosek na dohled.
Mohli tu bez zábran a omezení chovat koně a nějaký dobytek, a pokud se majiteli zachtělo, vyrážel v sedle koně do okolí. V tom spatřoval příčinu přitažlivosti venkova pro malíře kunvaldský pamětník František
Trejtnar, neboť Vacátko si podle něho hleděl „vždy nějaké to zvíře opatřit a doma chovat, ať to byli pes,
kočka, srna nebo kůň. To byl asi také hlavní důvod, proč umělec vyhledával bydlení na venkově.“111
S provozem zemědělského sídla, s požadavky vyplývajícími z jeho chodu a životem na vesnici však
měli noví majitelé malé zkušenosti. O problémech, které zde na ně čekaly, se podrobně zmínil ve svých
Pamětech důchodního ve službách Aehrenthalů na Hrubé Skále Josef Bubák.
Osoby nového majitele a hospodáře v obci si téměř ihned povšiml místní kronikář: „Ludvík Vacátko, povoláním malíř koňů a majitel chalupy u Českých Budějovic, kterou dal k parcelaci Pozemkovému

V roce 1922 uspořádal Vacátko hned několik souborných výstav v Opavě, Moravské Ostravě (Kůň
v dole, 1921, olej na kartonu, 76 × 58 cm) a v Hradci Králové, kam se o dvanáct let později s novým
obrazovým souborem vrátil.
Za osobní úspěch mohl považovat i drobné domácí exhibice, například účast na Výstavě originálů
českých mistrů v dubnu až květnu 1923, pořádanou ve výstavní síni pardubické Veselky. Jeho malba se
tu vřadila mezi obrazy autorů známých jmen: Julia Mařáka, Maxe Pirnera, Aloise Kalvody, Václava Radimského, Jaroslava Panušky, Hanuše Schwaigera, Rudolfa Vejrycha, Antonína Chittussiho, Ferdinanda
Engelmüllera, a dokonce i učitele Vojtěcha Hynaise.110

úřadu, obdržel zbytkový statek na Hrubé Skále.“112 Tuto skutečnost jen zčásti upřesňuje poznámka ve
vojenské dokumentaci. Dozvíme se o Vacátkově krátkodobém pobytu na jihu Čech, spadajícím do jižního vojenského okruhu v Českých Budějovicích. Tehdy získal patrně nedaleko jihočeské metropole blíže
nespecifikovanou zemědělskou usedlost. Ve své žádosti o zbytkový statek na Hrubé Skále totiž umělec
uvedl, že v případě kladného vyřízení je ochoten nově nabytý majetek vyměnit za usedlost z okolí Českých Budějovic. Zdůvodnění ovšem lidé na Hrubé Skále nebrali vážně a roznášeli po okolí fámu, že se
nově v obci usazený hospodář domohl zdejšího statku jen díky známosti s prezidentem Masarykem. Ještě
poměrně nedávno se toto tvrzení, spíše pomluva, mezi zdejšími starousedlíky tradovalo.
Jakmile se na nové místo se ženou a synem malíř nastěhoval, nastaly téměř okamžitě potíže. Josef
Bubák, zkušený zemědělec a znalec zdejších poměrů, situaci s vtipem a nadsázkou komentoval: „Pan

109 Jezdecká podobizna prezidenta T. G. Masaryka, malovaná roku 1919 v Kolodějích, Regionální muzeum Kolín,
inv. č. U 253, olej na plátně, datováno 1919, rozměry 90 × 58 cm. Nejedná se zatím ale o Hektora, který sloužil jako
prezidentský kůň v letech 1920–1931. PROKOP, Vladimír, Ilustrátoři dobrodružství, Praha 2017, s. 132–147. Srovnej
Slovník českých a slovenských výtvarných umělců, X, Ostrava 2002, s. 55–56. Dále pak: NOVÁK DA JAROMER, Petr,
L'albero, il cavallo e la roccia, s bratry stromem, koněm a kamenem ve chvíli posvátné přítomnosti, Venezia 2014.
110	Blíže viz Katalog výstavy originálů českých mistrů, konané v dubnu až květnu 1923 v divadelním sále hotelu Veselka
v Pardubicích, Městské průmyslové muzeum v Pardubicích 1923; Kmošek, Petr, Obraz domova v malířství východních
Čech 20. století, Ústí nad Orlicí 2006, s. 101.
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Vacátko byl jistě dobrý malíř a umělec, avšak již horší hospodář. Úroveň i celková správa na jeho […]
přiděleném nedílu mimořádně zaostávaly, takže došlo dokonce na to, že on sám statek Hrubá Skála

111	TREJTNAR, František, Z pobytu malíře Ludvíka Vacátka v Kunvaldu, Kunvaldský zpravodaj, 1992, 5, s. 103–105.
112	Obecní úřad Hrubá Skála, Kronika obce Hrubá Skála (1918–1940), s. 101.
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propachtoval jinému zájemci.“ Ale ani v této situaci si malíř nepočínal rozumně a z chyb se nepoučil.113 Uká-

Rozpory vstoupily i do malířovy rodiny. O hospodářství, dobytek, organizaci života statku se starala

zalo se totiž, že „ani tento pronájemce či pachtovník nedokázal zde hospodařit efektivně či aspoň trochu

a o rodinném podnikání rozhodovala paní Marie. Pečovala o koně, psy, skot, drobné zvířectvo, vychová-

racionálně, takže pachtýř nakonec zubožený objekt a jeho provoz vrátil zpět manželům Vacátkovým.“114

vala nedospělého syna. Malíř jezdil na koni a zabýval se výhradně uměním a vším, co s tím souviselo.

Majitelé tedy vybírali do třetice, tentokrát volba padla na zemědělce z Moravy Huga Dostála. Krátce

Měl k tomu jistě pádný důvod, vždyť z jeho výtvarné činnosti pocházela valná část příjmů rodiny. Na

po nástupu nového nájemce došlo ale k politováníhodné události, kterou přiblížil místní kronikář: „V noci

konfliktech a nedorozuměních manželů se vedle odlišných povah podepsal i značný věkový rozdíl, malíř

o 1. hodině 20. září vypukl požár ve stodole zbytkového statku na Hr. Skále, jehož nájemcem byl Hugo

měl tehdy i později důvod k žárlivosti. Navíc vůči nejbližšímu okolí projevoval nepříliš sympatické osobní

Dostál, hospodářský úředník z Moravy. Postižen byl při tom také Karel Trakal z Doubravice, jenž od dvora

sklony a nedostatky, které již známe z dřívějška. Málokdy uznal důvody pro únavu, špatnou náladu, od

najato měl asi 5 ha pole. Oba byli pojištěni.“

Příčiny neštěstí a průběh boje s požárem uvedli v proto-

všech si vynucoval naprostou poslušnost a zejména bezchybný výkon. Byl puntičkář, vše chtěl „mít na

kolu místní hasiči, kteří po ohledání místa označili za příčinu požáru „stodoly šindelem kryté u Ludvíka

svém místě“, doma se prostě projevoval jako „despota“. O těchto vnitřních neshodách, o jejich počtu

Vacátky […] plné obilí a píce pro dobytek, jeho umělé založení“.

a charakteru mnoho konkrétního nevíme, leč úřední listiny a novinové zprávy jsou v tomto směru do-

115

116

Ovšem ani s novými lidmi se umělec neuměl po dobrém shodnout. Posměch a drobná nedorozumě-

statečně průkazné. Rozpory nabyly tak vyhraněné podoby, že je řešil krajský civilní soud v Praze. Ten

ní vedly ke stále dramatičtějším výstupům, křiku a okolím pozorně komentovaným hádkám. Mezi malí-

manželství na základě usnesení z 28. ledna 1937 rozvedl „od stolu a lože“.120 Formálně svazek (jak tomu

řem a nájemcem se tak rozhořel ostrý spor, který z povahy svého „úřadu“ pozorně sledoval opět místní

bylo i v předešlém případě) existoval dále, ale manželé si mohli život zařídit každý po svém, a vlastně

kronikář. O jaké střety se jednalo, vysvětluje zápis v Pamětní knize obce Hrubá Skála. Důvody neshod

tak potvrdili reálný stav věcí. Vacátko v době vynesení rozsudku již s rodinou na Hrubé Skále trvale nežil,

viděl pisatel ve vzájemně nevyrovnaných finančních pohledávkách. Vacátko žaloval nájemce u Krajského

neboť se někdy na konci léta 1935 přestěhoval do Prahy. Přesun potvrdila 9. září téhož roku i změna

soudu v Mladé Boleslavi pro „domnělý dluh“ ve výši 17 tisíc Kč. Protistrana však kontrovala tvrzením,

vojenské evidence. Všechny tyto zjištěné skutečnosti nás opravňují k jednoznačnému závěru: Vacátko

že má „spíše pohledávku za Vacátkem“. Nahněvaný umělec se zatvrzele bránil, ale neuspěl. Spor plnil

svým koním rozuměl více než lidem kolem sebe.

nějakou dobu stránky regionálních novin. Pojizerské listy krátce nato uveřejnily zprávu „o bojích na

Konfliktů míval, jak záhy ještě poznáme, v průběhu života mnoho, několik z nich se řešilo jako ty

zbytkovém statku Hr. Skála s nájemci. Obsahem těchto článků se mistr Vacátko cítil uražen a podal na

na Hrubé Skále dokonce před soudem. Patřil k nim i soudní proces, který malíř vedl se středoškolským

jejich autora žalobu.“117 Turnovský kmetský soud v září 1933 a krajský soud v Mladé Boleslavi v květnu

profesorem Vojtěchem Čížkem (* 27. srpna 1884 v Kolíně, † 26. června 1942 v Mnichově), funkcionářem

1934 novináře osvobodil. Žalující strana si ale nedala poradit a odvolala se k nejvyššímu soudu v Brně,

organizace středoškolských učitelů, za války umučeným nacisty v Německu.121

který 11. května 1934 redaktora žaloby znovu zprostil. Malíř tak musel hradit veškeré soudní výlohy.118

Rozvod nepřinesl definitivní konec společného soužití, manžele však zbavil závazků v intimním živo-

Konflikt mezitím rostl a mohutněl. V únoru čtyřiatřicátého roku „kdosi“ v noci vhodil do okna (tehdy

tě a malíři přinesl možnost věnovat se zcela a bez omezení svému umění. Vázáni se oba cítili výchovou

ovšem zavřeného) bytu Dostálových granát, který uvízl na parapetu v květináči, ale nocležníky přesto

syna, krátce nato investicemi do nemovitosti u Prahy, nového sídla v Orlických horách a řadou běžných

k smrti vyděsil. Ukázalo se však, že zbytečně, jednalo se totiž o nefunkční atrapu. Kdo mohl stát za tímto

i závažných existenčních povinností.

domnělým atentátem, si tehdy nebylo těžké domyslet.

119

113 Paměti důchodního Josefa Bubáka ve službách Aehrentalů na Hrubé Skále, příloha Vlastivědného sborníku Českého ráje
a Pojizeří, 2001–2004, s. 43.
114	Tamtéž, s. 43.

Život na Hrubé Skále naštěstí nevyplňovaly jen nedorozumění a problémy, ale také práce a tvůrčí

115	Tamtéž.

úspěchy. Krátce poté, co se do obce Vacátko s rodinou přistěhoval, uspořádal na přelomu let 1924 a 1925

116 Popis požáru ze dne 22. září 1930 v protokolu místních hasičů je uveden v kronice, viz Obecní úřad Hrubá Skála, Kronika
obce Hrubá Skála (1918–1940).

soubornou výstavu svého umění v sálech pražského Rudolfina.

117	Obecní úřad Hrubá Skála, Kronika obce Hrubá Skála (1918–1940), s. 102.
118	Tamtéž, s. 163–164.

120 Vojenský ústřední archiv, fond: VÚA – VHA, kmenový list Ludvíka Vacátka č. 88.

119	Tamtéž, s. 164.

121	Tamtéž; Archiv Národního muzea, č. fondu 133.
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Neukazoval své obrazy a plastiky v tehdejším Domě umělců poprvé. Dosud se zde však prezen-

Kůň jako organický článek, činitel zemědělského a přirozeného života tak utvoří s volnou krajinou neroz-

toval pouze jako jeden z mnoha autorů a účastníků výročních přehlídek Krasoumné jednoty. Nyní šlo

lučnou a univerzálně platnou dvojici. Velký ateliér, do něhož mohli bez obav vstupovat koně i s jezdci,

naopak o rozsáhlý soubor sedmi desítek prací a samostatnou akci. Pochlubil se litografickými scénami

a na cestách drkotající a hlučné koňské povozy, nacházené v přirozených a neokázalých souvislostech,

(Bílá hora), alegorickými kompozicemi novoklasického typu z první dekády století (cyklus Věk, Život,

se zcela logicky odrazily ve velkém nárůstu počtu pracovních a pohybových zemědělských výjevů (obr.

Apollo a Genius, Hymna manželství, 1924), vitalistickými kompozicemi plnými koní a jezdců (Na břehu,

70, 71, 75, 77, 82, 90).

V rušném chvatu, Bojová hra, Večer gloriol, U splavu). Zastoupení tu měly podobizny osobností české

Předchozí pivovarské, dostihové, závodní a vojenské koně nyní z obrazů vytěsnila zvířata uvyklá

a regionální kultury (Podobizna Kubelíkova), zapůjčené portréty podnikatelů a jejich rodin vesměs z Ko-

každodenní namáhavé práci na poli nebo v lesích (Zemědělský život, Zemědělský rok, Těžká orba, Jaká

lína (Podobizna pí. továrníkové H. z Kolína, Podobizna pana továrníka Pelly), tváře dětí (Dětská podo-

orba, taká žeň, Zemědělské jitro, Z lesa, olej, 50,5 × 70,5 cm, Těžký povoz, 1939, olej, 70 × 79,5 cm,

bizna rodiny M. z Kolína). Objevily se i starší známé plastiky, bronzový Zápas jelenů, Jelen sv. Huberta.

Plavení koní, 1939, 89 × 65 cm).

Ve výběru se pamatovalo na malované i modelované postavy české historie, dvakrát se tu objevil Žižka

Z hruboskalského období ovšem pochází i novobarokní Slavnostní chvíle (obr. 42), 81 × 101 cm,

na koni v sousedství dvou sošek Antických jezdců. Významné místo v instalaci a příloze katalogu měla

nedávno objevená v jedné z kanceláří České akademie zemědělských věd v Praze (ČAZV). Jedná se

Podobizna prezidenta Masaryka, pro tuto příležitost zapůjčená ministerstvem národní obrany, dnes ve

o seskupení koně, muže, dítěte a ženy zdobících fanglemi koruny stromů, nedatovanou práci z konce

sbírkách Vojenského historického ústavu v Praze.122

dvacátých let minulého století. Malbu autor tentokrát, což lze považovat za neobvyklé, signoval celým

Po jisté odmlce se hlásila další ocenění, domácí i ta zahraniční. Na světové výstavě v Paříži (1924)

jménem (L. Vacátko).124

obdržel umělec za dílo Nával bouře nejvyšší cenu – Grand Prix. František Xaver Harlas k tomuto úspěchu

Krátce nato již vznikaly Vacátkovy klasicismem ovlivněné olejomalby, obrazy pevných plasticky vy-

téměř okamžitě podotkl: „Jako malíř koní Vacátko nemá soupeřů, ale jak ovládá figurální živel, to se

mezených forem, například Ženský akt s koňmi, 76 × 68,5 cm, Alegorie s dítětem, 71 × 75,5 cm, Obraz

vyrovnává i virtuozitě v koncepci a kresbě zvířecího těla a v barvě ještě zesiluje jeho stylovost. Vacátko

krásy, síly a čistoty, 60 × 70 cm, Rajské plody, 60 × 70 cm (obr. 109, 111, 112, 114).

má styl, má svůj zcela osobitý styl a je největší expresionista české obce umělecké. Nelze tu již mluvit

Daný dvojjediný názorový proud však na čas přeťal malířův odchod z Hrubé Skály a několikaletý

o realismu, toto je nadrealismus, ale tak velkorysý, že dosahuje monumentálních účinků. Prudký život

víceméně samostatný a nezávislý život v Praze (1935), který dosavadní skladbu motivů a jejich podání

hárá ve všem, a to život jako v bouřném víru zachycený.“123

opět poněkud proměnil. Znovu jsou na pořadu dne městské scenérie a situace z pražských ulic (Těžký
náklad, 1939, olej, 70 × 79 cm, Vožení písku z Vltavy, 1939, 60 × 78 cm). Další jeho Plavení koní z roku
1939 (89 × 65 cm) a několik obrazů tohoto typu ovšem svědčí také o tom, že k nějakému zásadnímu
a dlouhodobému přerušení kontinuity umělecké práce ani za těchto složitých okolností nedošlo (obr. 93,

Pobyt na vsi a každodenní pohyb ve volné krajině ovlivnil proměnu dosavadní práce. Válečná a vojenská témata na čas ustoupila do pozadí a nová plátna se postupně plnila výjevy z polí, figurami hospodářů, hospodyň, siluetami koní při orbě, setí, podzimním vláčení a stahování dřeva.
Jestliže dosud Vacátko zasazoval koně a zvířata do všedního městského prostředí, krátkodobých
sportovních, svátečních nebo milostných vyjížděk, pak po přemístění na Hrubou Skálu se fenomén města
z jeho práce postupně vytrácel a jeho místo zaujal venkov jako bezkonkurenční námětová dominanta.

94, 95, 99, 105).125
Drobné i zřetelnější proměny Vacátkova umění si tehdy navíc vynucovaly i metodologické a jiné
tvůrčí problémy, na něž umělec postupně ve své práci narážel již dříve a které hodlal konstruktivně řešit.
Ovlivňovaly je také četné zakázky pro zájemce a sběratele, občasné nákupy uměleckých předmětů pro
nižší, regionální i centrální úřady, ale také podniky a léčebné ústavy.
Významnou roli ve Vacátkově životě a práci sehrály i osobní kontakty s klienty a obdivovateli obrazů, zejména pak dlouhodobá přátelství a porozumění sběratelů a podporovatelů jeho díla. Tyto osobní

122	Knihovna Národní galerie v Praze, Katalog výstavy Krasoumné jednoty v Praze, Souborná výstava Ludvíka Vacátka
(17. prosince 1924 až 4. ledna 1925 v Domě umělců – Parlament); HARLAS, F. X., Výstava Ludvíka Vacátka v Domě
umělců v Praze 1924–1925, Světozor, 1925, 1, 10, s. 253.
123	Hipologické muzeum ve Slatiňanech, Pozůstalost Jaroslava Havlíčka, VACÁTKO, Ludvík, Expertiza, rukopisný seznam
výstav citací, recenzí díla, nestránkováno.
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a umělecké kontakty jsou ovšem velkou neznámou. Je nutné přiznat, že o občasných pobytech Ludvíka

124 Slavnostní chvíle, olej, 81 × 101 cm, inv. č. 8130, MZ – 264 C1.
125 Vojenský ústřední archiv, fond: VÚH – VHA, kmenový list Ludvíka Vacátka č. 88; Archiv Národního muzea, č. fondu 133.
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Vacátka na Vysočině jsme neměli dosud ponětí, ale díky vzpomínce pražské lékařky paní MUDr. Michaely
Piňasové víme, že Ludvík Vacátko udržoval přátelský vztah k manželům Haškovým: „Eduard a Marulka
Haškovi vlastnili krásný a velký statek Okarec u Třebíče. Byli velkými milovníky umění a mecenáši mnoha
moravských a českých malířů, které vítali na svém statku, a za druhé světové války jim poskytovali přístřeší.“ Umělci pak štědré hostitele obdarovávali svými kresbami, malbami okolní krajiny, grafickými listy. „Ludvík Vacátko,“ jak uvádí paní doktorka Piňasová, „náležel mezi přátele manželů Haškových a často
u nich pobýval na statku.“ Věnoval pak v průběhu let hostitelům trojici obrazů, z nichž nejpozoruhodnější
jsou olejomalby Plavení koní z roku 1934 a Paní Marulka s koněm z roku 1942 (obr. 80 a 115).126
Některým znalcům a sběratelům jsou známy umělcovy práce pro klienty, organizace a úřady na
Slovensku, kde jeho díla zdobila před druhou světovou válkou i po ní interiéry budov Ministerstva zemědělství v Bratislavě, ale i budoáry klasicistního zámečku Malanta u Nitry. Ovšem Vacátkovy obrazy se
uplatnily v širším prostoru, než je nám dosud známo. Svědčí o tom velké plátno Napájení koní z roku
1934 (75 × 100 cm), které dnes zdobí chodbu lázeňského hotelu Park v Piešťanech (obr. 62).

Ani pedagogické činnosti se malíř nevzdával, vždyť také nemusel, a dokonce ani nemohl. Vítal zde
a v Praze několik žáků, kteří za ním jezdili z okolí i zdaleka, například Jana Hulínského z Jičína (* 16. května 1889, † 1957), později malíře v Mladé Boleslavi. Mladé výtvarníky lákala do jeho školy v Praze, na Hrubou Skálu a později i do Kunvaldu v Orlických horách Vacátkova úspěšná tvůrčí a vzdělávací metoda.127
Tuto dobu – druhou polovinu dvacátých let – mohl vůbec považovat za osobně velice přínosnou.
Výběr jeho děl nechyběl na výstavě Československého výtvarného umění 1918–1928 v Brně, zvítězil
v soutěži o nejlepší jízdní portrét Tomáše G. Masaryka (1928). Mnohaletému zájmu o ztvárnění prezidentovy osobnosti se tak dostalo velkého zadostiučinění, hmotně se mu velmi dařilo, vystavoval a prodával.
Na Hrubé Skále se cítil jako vlastenec a zamýšlel zbudovat v blízkosti svého sídla na nedalekém
skalnatém lesním ostrohu tzv. Slovanský srub, nerealizovanou stavbu s dnes již nejasným posláním.
V květnu 1927 Vacátko dokončil práci na své knize Malířství zvířat s padesátistránkovým historickým, teoretickým rozborem, výchovnými postupy a praktikami disciplíny, třiceti svižně kreslenými přílohami, kterou vydalo v roce 1928 nakladatelství Borský a Šulc v Praze, jež ve svém propagačním letáku
z léta 1927 označilo knihu za „dílo jedinečné ceny v naší literatuře“. Publikace měla posloužit „k potřebě
umělcům diletantům, všem školám, přátelům výtvarného umění“, podobně jako před časem vydaná teo-

| Vacátkova
skalka na Hrubé
Skále, foto
autor, 2007

retická a praktická příručka Cesty k malířskému umění z pera mistra Ferdinanda Engelmüllera.128
Rady a pokyny, které ve všeobecné části knihy čtenáři předkládá, si zaslouží náš zájem (obr. 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42). Návod je i po letech zajímavý a podnětný, a to nejen z hlediska výtvarně didaktického. Osvětluje totiž dostatečně i vlastní tvůrčí metodu autora. Mladému člověku, který se chce
věnovat malířství nebo sochařství zvířat, autor doporučuje vydat se jediným směrem a „neslučovat ho
současně s figuralistikou člověka“. Jen tak zvládne originalitu kontur a „duši formy“ zvířete. Při kreslení
se má držet plastičnosti, neboť nestačí vidět jenom plochu kreslenou v daném konkrétním okamžiku, ale
také umět znát předmět svého zájmu, „jak vypadá zepředu, z jedné i druhé strany, svrchu i ze spodu, ve
všech ploškách a plochách, ze kterých se povrch aktu skládá“. Nelze se zdaleka spokojit jen se siluetou,
mnohem důležitější jsou podle Vacátka kontury vnitřní, tedy jistá rozhraní, spojení dvou i více ploch těla.
Adepty kreslení a malování zvířat umělec vedl ke kresbě v kompaktní hmotné formě, „která jest
také jedině správným základem pro studium tónů a odstínů, při event. pozdějším malování pak k dobrému zachycení reflexů“.129 U povrchu věcí však nedoporučoval se zastavovat, neboť za mnohem důležitější
považoval znalost plastické anatomie, povědomí o stavbě kostí a kloubů. Významným prostředníkem se
mělo stát světlo a nasvícení různých ploch, „neboť tj. základem efektu, jaký kresba vyvolati má“. Má-li

126 Vzpomínka paní MUDr. Michaely Piňasové z 31. 8. 2018, soukromý archiv autora knihy.

128 VACÁTKO, L., Kreslení a malování zvířat, Borský a Šulc, Praha 1927.

127	TOMAN, P., Nový slovník, sv. 1, c. d., s. 389.

129 VACÁTKO, L., Malířství zvířat, c. d., s. 29.
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| Zbytkový statek
na Hrubé Skále,
foto autor, 2007
| Ludvík Vacátko,
snímek z 30. let,
snímek z archivu
malíře

se školení dopracovat ke zdárnému výsledku, pak je nezbytné svěřit začínajícího výtvarníka do rukou
dobrého, zkušeného a zdatného učitele. Lépe je pracovat bez vedení, než se dát do rukou slabého učitele, „neboť nedosti kvalifikovaný vůdce může pokaziti daleko více než dezorientovaný amatér“.130 A nejen
to, doporučuje kreslit a skicovat vše, co upoutá naši pozornost, třeba jen krátce trvající jev, neboť právě
v takových chvílích se probouzí individualita a buduje talent mladého umělce. Nade vše staví fantazii,
schopnost vidět „bizarnosti“ siluet stromů, po obzoru se honící mračna, doporučuje zachytit v krajině
rozvlněný pás silnice, zajímavé záhyby látky, reflexy okenních skel. Skutečný umělec se dotýká podstaty
věci, proto bude „dobrý figuralista a portrétista-karikaturista […] také dobrým malířem zvířat“.131
Za své nepřítomnosti způsobené životem mimo Prahu nebo u kratších pobytů v zahraničí (v průběhu let navštívil jižní Rusko, Jugoslávii, Německo, Itálii, Polsko a Rakousko) se nechával zastupovat.
Každý se však k tomu nehodil. V takovém případě těžil ze zkušeností, které postupně získával. Názory
na výchovu, vnitřní organizaci výuky a vedení školy opět pregnantně vyjádřil v Malířství zvířat: „Jakmile
zjistí učitel mezi mnohými žáky jen jednoho, jemuž jasnými stávají se zákony tvoření, zabývej se hojně
tímto vyvoleným, jenž k úspěchu povede celou tvoji školu. Neboť jest více než známo, že slabším vždy
| Zbytkový
statek, v popředí
rozměrný ateliér,
foto autor, 2007
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130	Tamtéž, s. 29.
131	Tamtéž, s. 30.
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Vacátko často jezdíval do hřebčína v Kladrubech nad Labem, kde sledoval a studoval pasoucí se stáda a různá koňská seskupení. Z těchto návštěv a následné práce v tichu ateliéru vzniklo postupně několik
pozoruhodných obrazů, které jsou dnes v majetku kladrubského hřebčína. Zrodily se tu (1929) olejomalby Dvě hlavy se štolbou (70 × 57 cm), o čtyři roky později dvojice motivů koní na pastvě (30 × 30 cm),
Koňská hlava (73 × 52 cm), Dvě koňské hlavy se štolbou Emilem (70 × 55 cm) a Nakládání sena
(49 × 58 cm). Dostalo se i na Plavení koní (olej, 49,5 × 70 cm) z roku 1932, prodané v Galerii Platýz.
Zajímavé na souboru je, že většina z těchto obrazů je datována, což, jak víme, nebývalo u Vacátka dosud
zvykem (obr. 57, 58, 59, 63, 66, 67). Krásní jsou nejen jeho potemnělí Koně v bouři (50,5 × 62,5 cm),
ale i další rozměrné (81 × 160 cm) a oblíbené Plavení koní z roku 1934, o němž se ještě zmíníme, třebaže
tu o nějaké skutečné plavení vůbec nejde.134
Ve svém pražském ateliéru namaloval na počátku třetí dekády minulého století sedm obrazů v novobarokním duchu s mytologickým podtextem, které v první polovině třicátých let k výzdobě své budovy
objednalo a zakoupilo Československé ministerstvo zemědělství (obr. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52).
Detailněji se o nich zmíníme v kapitole Vlivy, inspirace a jejich transpozice.
| Josef Krčil
maluje v Kutné
Hoře, snímek
ze čtyřicátých
let 20. století,
soukromá
sbírka Josefa
Krčila

Když se v roce 1953 Vacátkova umění zase z ideových důvodů rychle zbavovalo, převedlo všechna
díla do sbírek reorganizovaného Národního zemědělského muzea v Praze a to je posléze „uschovalo“
na venkově. Původní domněnka, že tato díla tvořila součást tzv. Šrobárovy sbírky, evidované Národním
zemědělským muzeem v Praze, se ale nepotvrdila.
Zhruba ve stejné době, tedy na přelomu dvacátých a třicátých let 20. století, se zrodil rozměrný,
velkoryse pojatý cyklus vzájemně se prostupujících figurálních výjevů, stylizovaných do podoby neděleného malovaného vlysu plného symbolů a mnohoznačných náznaků, olejomalba úctyhodných rozměrů

imponuje zdatnost předáka a že ti, kteří zcela šablonovitě kopírovali, budou hleděti dosáhnout aspoň

s názvem Alegorie života a radosti (106 × 574,5 cm), na jejímž fyzickém stavu zanechal bohužel čas

rutiny nadprůměrného. V tomto tichém napodobování, jak vidno, leží všechen úspěch školy. Vejde v plat-

nesmazatelné stopy (obr. 53, 54, 55, 56).135

nost zásada, že žák řídí se příkladem vyspělejšího. Jde tu o abecedu.“132
Z těch nejlepších žáků si na delší dobu vybíral asistenta, v době své nepřítomnosti i zástupce,

V prosinci 2017 objevil (víceméně náhodou) z podnětu autora knihy všechny tyto dosud neznámé
malby s přispěním kurátora podsbírky výtvarného umění Mgr. Martina Vlčka v inventárním seznamu

v letech 1929–1931 tuto roli s úspěchem vykonával kutnohorský kreslíř a malíř Josef Krčil (* 11. března

Národního zemědělského muzea na zámku Kačina Ing. Jan Navrátil, sběratel umění a chovatel koní z Pa-

1906, † 9. prosince 1985), v letech 1931–1937 žák ateliéru profesora Jakuba Obrovského na Akademii

nenských Břežan. Nález kompozic, spolu s jejich následnou prvotní výtvarnou analýzou a interpretací

výtvarných umění v Praze.133

vnesl do našich současných znalostí o Vacátkově umění nové zajímavé podněty.136
134	Inventární čísla olejomaleb v majetku hřebčína v Kladrubech nad Labem: Koně na pastvě, 1933, 30 × 30 cm, K-64;
Koňská hlava, 1933, 60 × 48 cm, K-65; Dvě koňské hlavy se štolbou, 1929, 70 × 57 cm, K-66; Dvě koňské hlavy se
štolbou Emilem, nedat., 80 × 60 cm, K-67; Nakládání sena, nedat., 49 × 58 cm; Koně v bouři, nedat., 50,5 × 62,5 cm;
Plavení koní, 1934, 81 × 160 cm.

132	Tamtéž, s. 37.

135	Dostupné online: <http:/ www. Kudyz nudy.cz/Aktuality/Srobarova – sbírka-v-Narodnim-zemedelském-muzeu>,
[15. 1. 2018], s. 5–7.

133	Tamtéž.

136 Všechny zmíněné Vacátkovy obrazy mají přírůstkové číslo – 23/53.
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Malíř se však ani v průběhu těchto velice nadějných a plodných let nevyhnul nezdarům a nezaviněným obtížím. V roce 1930 se účastnil soutěže o Mánesovu cenu, kterou členové poroty, jak se umělec

hluboko vryl do paměti paní Marie, která ještě po mnoha letech s nadšením vzpomínala na jižní moře
a hřejivé slunce Balkánu.

zmiňuje ve své již několikrát uváděné Expertize, jednomyslně přisoudili Vacátkovi. A právě tehdy, jak už

V roce 1934 své umění malíř představil na západě Čech v Lounech, krátce nato se s novinkami uká-

to bývá, zaúřadovaly spory a osobní soupeření. Max Švabinský, který se soutěže vůbec neúčastnil, si měl

zal doma v Pardubicích (1936) a pokračoval v Praze zase u Topiče (1938). O přehlídce a výběru vystave-

postranními vlivy tuto Vacátkovi již přisouzenou cenu „opatřit proti právu a pro sebe“.137

ných prací v Průmyslovém muzeu v Pardubicích si můžeme udělat detailnější představu díky článku, který Východočeský rozhled otiskl 20. května 1936. Za přítomnosti významných občanů Pardubic, zástupců
čestných výborů, hostí „[…] a příslušníků četné rodiny Wernerovské, z které umělec pochází“, promluvili
v předsálí muzea městští radní dr. Navrátil a Procházka. O své práci krátce pohovořil také sám autor. Na-

Na řadu přišly nové výstavy. Na jaře devětadvacátého roku se Vacátkovy práce objevily ve dvoraně

konec zapělo Kollerovo pardubické okteto. Pisatel článku vzpomenul autorův vztah k městu, které „bylo

Veletržního paláce v Praze. Národní listy k výstavě uveřejnily na sklonku května téhož roku nejedno-

jeho mládím“, zdůraznil světový věhlas, upozornil na vysoké, až šestimístné ceny vystavených obrazů

značnou recenzi.

a plastik. V závěru ohodnotil vzletně a obdivně vše, co zde bylo na stěnách i v prostoru k vidění: „Vacát-

Okruh přátel a obdivovatelů z doby, kdy žil v Kolíně, nechtěl ztratit. Proto se v dubnu 1931 účastnil

ko je právem pokládán za umělce nedostižné svérázné techniky, barevnosti vkusné souladnosti, každý

výstavy Kolín v umění, a to velmi úspěšně, jak konstatovala Polabská stráž z 18. dubna 1931. V třiatři-

obraz je typicky jeho, nenapodobitelně mistrovský, plný umělecké vervy, chvatu, je současně obrazem

cátém roce (16. 9. 1933 až 28. 9. 1933) představil nové tvůrčí výsledky v sálech a výkladních skříních

silné osobnosti tvůrce a přímo klasické sladěnosti i podání, technika i barevnost jsou revolučně odvážné,

nakladatelství Františka Topiče v Praze. Pro tuto příležitost vybral soubor třiceti děl, ukázky práce z po-

veskrz moderní, prostě obdivuhodně úchvatné.“ Autor článku tu malíři zjevně nadbíhal a lichotil. Mnohem

sledních několika let.
Následovala pak dvojice dalších exhibic. První k autorovým šedesátinám, zaštítěná pražským pri-

střízlivěji se naopak o výstavě zmínil hospodářsko-politický týdeník Vpřed, který si vystačil s věcným
a vcelku chladným konstatováním, že „výstava jest opravdu přehledným vývojem činnosti umělcovy“.140

mátorem dr. Karlem Baxou (1933), zpřehlednila v šesti sálech pražského Clam-Gallasova paláce k še-

Ale i v této slavnostní chvíli se připomněl onen známý paradox – díla zakoupená východočeskými

desátému životnímu jubileu autora celou jeho dosavadní produkci,138 druhá v březnu až dubnu 1934

správními úřady na několika umělcových výstavách v Pardubicích bychom dnes v majetku stávajících

v Městském muzeu v Hradci Králové představila zdejší veřejnosti vše, co Vacátko dosud považoval za

zastupitelských orgánů a nástupnických firem již marně hledali. Krajský úřad Pardubického kraje dnes

důležité.139

žádné Vacátkovo dílo neeviduje a umělec je zastoupen pouze ve Východočeské galerii v Pardubicích ná-

Mezi obrazy, které se publiku nabízely v královéhradeckém muzeu, se objevily práce, jež autor již
před desetiletím nabídl Pražanům v Domě umělců. Například malbu Prezident Masaryk na koni, nechyběl

vrhem kostelního okna, nedatovanou kresbou tuší na papíře se sakrální stafáží (705 × 185 mm); malbu
Spřežení (nedatováno, 59 × 96 cm) má ve svém inventáři pardubický magistrát.

tolik vzpomínaný obraz Nával bouře. Opakovaly se oblíbené motivy (Koňská rodina, Klisna s hříbětem,

Vacátko obesílal výstavy v zahraničí. Vystavoval ve Státní knihovně ve Vídni, v berlínské Státní

Anglické klisny), stejně jako postřehy z domácích i zahraničních hřebčínů (Před stájí, Irská klisna). Obje-

sbírce rytin, účastnil se výtvarných přehlídek v Římě, Florencii a Barceloně, žel o době jejich konání,

vily se tu kupodivu i krajiny, zejména ze zahraničních cest. Pamatovalo se na scenérie z pobytu manželů

hostitelské organizaci, vystavených pracích, jejich průběhu a výsledcích není dnes známo nic bližšího.

Vacátkových na Balkáně (Bora ve Splitu, Příliv ve Splitu, Idyla na Jadranu, Jadranský oslík), na výseky

Ve své několikastránkové Expertize uvedl, ovšem bez potřebné datace, názvů, údajů o organizá-

z krajin zachycených doma v blízkém okolí (Na rybníce, Březnové slunce). Pobyt ve Splitu se zvlášť

torech a místě konání, přehled domácích výstav. Zmínil se o výstavě v Moderní galerii Praha, ve Státní
galerii plastik Praha, Státním zámku v Kladrubech, Valdmanově galerii, v žamberské zámecké galerii, ale

137	Hipologické muzeum ve Slatiňanech, Pozůstalost Jaroslava Havlíčka, VACÁTKO, Ludvík, Expertiza, rukopisný seznam
výstav citací, recenzí díla, nestránkováno.

i v objektech Českého ministerstva školství, věd a umění, Ministerstva osvěty a informací, Ministerstva
financí a v neposlední řadě v sálech Ministerstva zemědělství v Praze. Vinou obvyklé absence nezbytných

138	Knihovna Uměleckoprůmyslového muzea v Praze o výstavách umělce nemá žádnou výstavní literaturu, Národní galerie
v Praze eviduje výstavy v Clam-Gallasově paláci uspořádané v letech 1934–1937.
139	Blíže viz Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Katalog Souborné výstavy obrazů, kreseb a plastik akad. malíře
a sochaře Ludvíka Vacátka, Výstavní síň Městského muzea v Hradci Králové 1934, sign. 12827.
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140 Východočeské muzeum Pardubice, Slavín XIII/708, Vpřed, hospodářsko-politický týdeník, 23. 5. 1936, 19, s. 5.
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dat ale s jistotou nevíme, zda má tato Vacátkova výstava a doložený nákup děl ministerstvem nějakou
přímou souvislost.

Zatím se ale život na Hrubé Skále blížil k smutnému vyvrcholení. Na rozlehlém statku žila po většinu roku osamělá žena s tehdy dvanáctiletým synem, „který na tak zanedbané pozemky svými slabými
potahy nestačil. Pole zůstávala většinou ladem.“141 Josef Bubák situaci a její pohnutý vývoj dále s jistou
dávkou škodolibosti rozvedl: „Když v té souvislosti došlo na příslušná dohlédací místa udání, že statek
chátrá, dostal – jak pamatuji – pan Vacátko ze Státního pozemkového úřadu pokyn či doporučení, aby
tento zbytkový statek, který nebyl schopen řádně obhospodařovat, odprodal ‚z volné ruky‘ vhodným
zájemcům […]. Pan Vacátko vědom si svých provozně zemědělských nedostatků se rozhodl a v červenci
1940 majetek prodal velkostatkáři hraběti Aehrenthalovi se vším příslušenstvím včetně portrétu Napoleona, části nábytku a perských koberců.“142
Po tři roky pak Vacátkovi bydleli v Praze-Dejvicích a na Břevnově a zde také v letech 1942–1943
vzniklo plátno Život a zejména kompozice Život národa v jeho kultuře a zemědělství, určená pro ministerstvo zemědělství. Jak uvádí Verzeichnis der tschechischen bildenden Künstler (Soupis českých výtvarných umělců), vydaný okupační nacistickou správou na sklonku roku 1943, držel si malíř v Praze ještě
jeden ateliér, tentokrát v Bubenči (v Zahradní ulici 14).143

7|	Na Paláci v Kunvaldu

Uprostřed roku 1943 zakoupili Vacátkovi na základě novinového inzerátu usedlost Na Paláci (či
tzv. Leyrovu usedlost) v Kunvaldu v Orlických horách a bezděčně zakotvili v místě, které mělo na koně
zvláštní štěstí.
V obci vzdálené 5 km od Žamberka, kde vznikla v roce 1457 Jednota bratrská, povýšené v roce
2008 na městys, žije dnes téměř tisícovka stálých obyvatel. Vzhledem k roli, kterou v minulosti sehrála,
není od věci, že má světce s koněm ve znaku a v kostele oltářní obraz Sv. Jiří na koni od vídeňského
malíře Jana Františka Greippela. Skutečný základ místního vztahu ke koním však spočíval v samotné
podstatě venkovského života. Bez tažné koňské síly a služby domácích zvířat si život na vesnici až do
počátku padesátých let minulého století neuměl nikdo představit.
A co víc, s Kunvaldem je spjat život akademika Františka Bílka (*16. 12. 1885, † 29. 3. 1972), jednoho z našich nejzdatnějších odborníků na chov koní, původně středoškolského učitele, později profesora
obecné a speciální zootechniky na Fakultě zemědělství a lesního inženýrství Českého vysokého učení
technického v Praze, milovníka hudby, divadla a výtvarného umění. Jeho rodiče pocházeli z Kunvaldu, ale
odešli do Slaného a Prahy. Syn František se sem vrátil, nechal si postavit vilku a odtud jezdil do Prahy,
Průhonic, Slatiňan i jinam.144
Věděli o sobě dlouho, již z doby předválečné. A tak se mohly v Kunvaldu životní cesty dvou velkých
milovníků zvířat, prof. Františka Bílka a malíře Ludvíka Vacátka, znovu a definitivně protnout.145

144 GOTTHARDOVÁ, Lenka – BÍLEK, Jaromír, a kol., František Bílek, otec české hipologie a zootechniky, [Hostomice] 2012.

141	Obecní úřad Hrubá Skála, Kronika obce Hrubá Skála (1918–1940), s. 167.
142 Pamětní kniha důchodního Josefa Bubáka ve službách Aehrenthalů na Hrubé Skále, příloha Vlastivědného sborníku
Českého ráje a Pojizeří, 2001–2004, s. 43.
143 Verzeichnis der tschechischen bildenden Künstler, Prag 1943, s. 60.
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145 Podle Ing. Lenky Gotthardové, svého času ředitelky Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem, bydlel profesor Bílek
v Praze nějaký čas na Ořechovce, později v týdnu přespával u Bohuslava Slánského, malíře, restaurátora a profesora
pražské AVU. Obecní kronika, která zachytila události z let 1943–1956, tedy v době, kdy Vacátko v Kunvaldu žil, uvedla
jen dvě nevelké zmínky. První oznámila, že umělec oslavil v srpnu 1953 své osmdesátileté jubileum. Další, rozsáhlejší
poznámka pod názvem „Akademický malíř, sochař a grafik“ z konce roku 1956 se již ohlédla za jeho dlouhým, leč
uzavřeným životem. Většinu zpráv zachycujících některé okamžiky z kunvaldského působení zprostředkovali členové
rodiny Trejtnarů, Ing. architekt František Trejtnar, který působil jako místní kronikář, se později v zápisech z let
1991–1993 v desetistránkovém textu pokusil zhodnotit Vacátkův život a poskytl nepostradatelné údaje k výstavám
z let 1966 a 1993. Na umělce zavzpomínal také Františkův bratr Josef Trejtnar. Poválečné události a okolnosti
přesahující Orlické hory a Kunvald zachytily dokumenty uložené ve Státním okresním archivu v Kolíně. Celkově se však
o Vacátkově životě a práci v Kunvaldu dochovalo velmi málo zpráv a fotografické dokumentace. Za mnohé postřehy,
kunvaldský místopis a dobové snímky vděčíme opět Františku Trejtnarovi. Nezištně nabídl vlastnoručně po léta trpělivě
soustřeďované podklady a přispěl k tomu, že se naše publikace mohla opřít o méně známé údaje ozřejmující místní
reálie a společensko-kulturní kontext Orlických hor. Vzpomínkami, rodinnými snímky a dokumentací přispěla také
malířova vnučka Zdena.
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| Usedlost Na
Paláci, polovina
padesátých
let 20. století,
soukromý archiv
Zdeny Sičakové

| Paní Vacátková se svými zvířátky,
polovina padesátých let 20. století,
soukromý archiv Zdeny Sičakové

| Povoz s kočím
Václavem Brodským
– „Vaškem Vacátků“
(vzadu s opratěmi),
polovina padesátých
let 20. století,
soukromý archiv
Františka Trejtnara
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| Richard Hejda
a vlčák Alan,
polovina padesátých
let 20. století,
soukromý archiv
Zdeny Sičakové

Koně v životě a obrazech malíře Ludvíka Vacátka

| 159

Rozlehlé stavení na rozhraní Kunvaldu a osady Bubnov si manželé upravili podle svých představ.

vot, 1943, olej, 105 × 120 cm; Plavení koní, nedat., 89 × 65 cm; Život národa – kultura a zemědělství,

V podkroví zvětšili okna a zbudovali ateliér, vedle domu zřídili stáje pro koně, dali postavit chlévy pro

1943, olej, 200 × 600 cm). Tato obvykle rozměrnější díla, plná exkluzivně působivých forem a ikonických

prasata, kotce pro králíky. Dům vysoko usazený v terénu s nádherným výhledem do kraje stál téměř na

symbolů, ztělesnila malířovu stále naléhavější touhu po čistotě a dokonalosti života, věčné kráse, léčivé

samotě u lesa, daleko od centra obce. Nabízel ideální pobyt rodině i zvířatům, ticho a klid nebyly na záva-

moci harmonie, kterou chtěl alespoň ve sféře virtuální čelit ukrutnostem a hrůzám válečné doby (obr.

du, spíše vyzývaly k činorodosti. Vnoučata zde později o prázdninách nacházela dokonalý svět k dětským

126, 127). Vznikala často na zakázky klientů z okolí, putovala však rovněž, třebaže ne nadlouho, do sálů

snům a hrám. Malíř se ale do zdejšího života zapojoval nenápadně, nevídali ho v popředí každodenního

a kanceláří pražských úřadů.

dění a už vůbec ne v politickém životě a na obecních zábavách.

I když koňské podoby z jeho komorních pracovních a žánrových scén ani v této chvíli nezmizely

S sebou si Vacátkovi přivezli kočího Václava Brodského, kterému sousedé říkali „Vašek Vacátků“,

a v plné síle se i po roce 1945 vracely, zůstala idealizovaná lidská nahota v sousedství zvířat ve Vacát-

později přibrali ještě pomocníka Richarda Hejdu. Jak vzpomíná František Trejtnar, stali se oba nejen po-

kově umění již natrvalo přítomná (Hlídání na pastvě, nedat., olej, 45,5 × 58 cm; Kvarteto, 40. léta,

mocníky v hospodaření, ale i modely pro Vacátkova umělecká díla.

52 × 58 cm). Platí to zejména u oblíbeného a symbolického plavení koní, které tvoří vedle prosté souná-

146

Jen ty návraty domů z cest nebo od lékaře se musely vykupovat obtížnými výstupy, v lepším případě námahou a nervózním frkáním koní v zápřahu.

ležitosti lidí a zvířat v práci, souručenství v boji a sportu, další nyní již vrcholnou motivickou dominantu.
Však se k ní ještě v závěru následující kapitoly vrátíme.

S budovami a pozemky převzali Vacátkovi podobně jako na Hrubé Skále i závazky. „K usedlosti pa-

O své umění měl malíř tehdy dostatek zájemců. Obecní kronika zmiňuje řadu situací, kdy jeho

třilo také pole a louky, které bylo nutno obdělávat. S tím pak v době kolektivizace, stejně jako s držením

obdivovatelé „[…] jdoucí za ním pro nějaký obraz se poptávali na bubnovských cestách, kde bydlí“.148

koní, nastaly velké komplikace.“147 Starost o dva hektary polností naplňovala každodenní život manželky,

V okolí Vacátkovi vyvolávali pozornost a u některých dokonce závist, šeptalo se o jejich milionech. Avšak

pomocníků a za letního pobytu část denního programu syna, snachy a dospívajících vnoučat.
František Trejtnar pamatuje, jak malíř na malé lehké kolesce s koníkem (zpočátku pečoval o tři,
pak dva a nakonec o jediného) jezdil na nákupy, projížděl vsí a okolím, aby vyřídil nezbytné záležitosti,
odvážel k vlaku obrazy na výstavy nebo zavazadla, když se vracel do Prahy za prací.
Za války a ještě v druhé polovině čtyřicátých let si malíř s rodinou, co se týká ekonomie života,
nestěžoval. V přídělovém hospodářství se potraviny a spotřební zboží získávaly na lístky, takže nákup

nejeden ze sousedů měl od mistra nějaký ten obraz skoro zadarmo, mnozí i několik. „Faktem je,“ podotkl
na počátku devadesátých let v kunvaldské kronice František Trejtnar, „že mnoho místních řemeslníků
získalo od něho obrazy jako protihodnotu za různé služby velmi levně.“149
Nějaké dostal místní řezbář za rámy k novým obrazům, sedlák odvedle se nechal portrétovat se
svým zápřahem za několik pytlů ovsa pro malířovy koně.150
Mezi lidmi v Orlických horách se přirozeně nejvíce rozšířily cenově dostupnější litografie, především

obrazů (za peníze) se jevil jako vhodná investice. V pokoji měli Vacátkovi nábytek z doby biedermeieru,

známé poválečné album Bohatýrství českého národa, tištěné firmou Holeček a Moučka v Hradci Králové

vystavovali broušené sklo, skleník v obývacím pokoji zaplnil zdobený porcelán. Peněz bylo dost, jak pa-

(1947). Lidé si pořizovali a nechávali rámovat hlavně jednotlivé listy. Jedna jeho verze se dražila ještě

matuje vnučka Zdena, měli jich plné zásuvky. Rozpočet pomáhal vylepšovat chov krav, plemenných býků

v lednu 2006 v aukční síni Meissner-Neumann v Praze, v únoru téhož roku zde nabízeli akvarelem kolo-

a několika kozlů, pro něž statek vyhledávali hospodáři z okolí, když chtěli připustit kozy.

rovanou litografii (Na projížďce, 64 × 80 cm).

Ve dvou zbývajících trudných letech nacistické okupace, které prožíval s rodinou na svazích Orlic-

Malířovu domácnost poznamenaly i překvapivé paradoxy. Stavení nemělo zavedenou elektřinu,

kých hor, zůstal kůň ve středu umělcovy pozornosti, leč jeho dosavadní naprostá kompoziční, tematická

a tudíž ani rádio, spojení se světem bylo omezené. Když si ho po válce přece jen koupili, tak i s baterií,

a významová preference dostala na čas jisté trhliny. V kunvaldském ateliéru, ale i mimo něj, vznikaly

kterou chodili přes kopce ke známým nabíjet. Stáje pro koně sousedily s kuchyní a obytnými místnostmi,

v průběhu čtyřicátých let, jak se to stávalo i dříve, kompozice zaplněné nahými mužskými, ženskými

na chodbách a v pokojích svítily po setmění petrolejové lampy, a tak se dům na podzim a především

a dívčími těly, osamělými či početnými skupinami aktů (Ženský akt s koňmi, nedat., olej, 76 × 68,5 cm;

v zimě nořil do šera a tmy. Za překvapení to při jedné své návštěvě považoval pardubický tiskař a znalec

Alegorie léta, zdraví a úrody, nedat., olej; Alegorie s dítětem, nedat., olej, 77 × 75,5 cm; Zdraví – Ži148	Tamtéž.
146	TREJTNAR, František, Kapitoly z historie městyse Kunvaldu a Jednoty bratrské, Kunvald 1992, s. 103.

149	Tamtéž.

147	Tamtéž, s. 474.

150	Tamtéž.
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výtvarného umění Josef Čížek, ačkoli to nebylo na venkovských samotách za války a krátce po ní nic výjimečného. Připojení vzdálených obydlí k místní elektrické síti stálo tehdy mnoho peněz. Žárovky světel se
v usedlosti rozsvítily až o řadu let později. Avšak do domu zprvu nevedl ani ve městech běžný vodovod,
podmínky pro hygienu neměli jeho obyvatelé tudíž valné. Vodu nosili ve džberech od studny a jen pro
nejnutnější případy ji ohřívali na velkých kachlových kamnech v kuchyni.
Po roce 1940 již malíř pražskou školu oficiálně neprovozoval a cesty do Prahy na nejvyšší míru
omezil, ale i poté v průběhu padesátých let jezdili do Kunvaldu z okolí za učitelem žáci, mladí nadějní
jednotlivci. Udílel jim tak jako kdysi v Praze či na Hrubé Skále svá ponaučení. Víme již z předchozí doby,
jak uměl být prchlivý a nečekaně prudký. Kontakt s učitelem ani v těchto letech, kdy zestárl a trpěl navíc
| Žírný býk na pastvě
s vnučkou Zdenou,
asi 1964, foto Zdeny
Sičakové

zdravotními problémy, neprobíhal bez obtíží a komplikací.
K Vacátkovi se po celý život jako žák hlásil malíř a výtvarný pedagog Eduard Landa (* 14. března
1926 v Žamberku, † 7. dubna 2006 tamtéž). U svého otce se vyučil písmomalířem, maloval a kreslil od
dětství. V letech 1952–1955 zajížděl pro poučení do Kunvaldu. Později získával zkušenosti u Františka
Malého (1962–1964) a nakonec v České Rybné u Jana Slavíčka, který posílil jeho předchozí příklon ke
krajinářství a zátiší. Landa vyučoval na základních školách v Žamberku. Ve své tvorbě zpodoboval okolí
rodiště, blízká i vzdálenější zákoutí Orlických hor. Měl ovšem s mistrem Vacátkem blíže neurčený konflikt,
takže podle Františka Trejtnara: „[…] jednoho dne mu hodil jeho nářadí na hlavu a vyhodil ho.“ Možná,
jak se pamětník zmiňuje, těžce nesl žákův komerční úspěch. Za stejné provinění mohl učitel zřejmě
považovat i Landův nezájem o tematiku jím tak protěžovanou, tedy o malbu a kresbu zvířat. Ovšem
i po letech, jak je patrné z článečku Malíř našeho kraje regionálního deníku Pochodeň ze srpna 1973, se
žák k učiteli bez výhrad a veřejně hlásil: „S radostí se připojuji se vzpomínkou k 100. výročí narození
akademického malíře Ludvíka Vacátka, umělce, který patří do galerie českých výtvarníků.“ A s vděčností
a obdivem k učiteli pokračuje: „Měl jsem příležitost pobývat jako žák v umělcově přítomnosti na sklonku
jeho života, života velkého malíře, u něhož jsem získal základy výtvarnictví. Bylo pro mne hlubokým
zážitkem stát u zrodu uměleckých děl, vytvořených v orlickém podhůří – v Kunvaldě v Čechách – kde

| Na snímku z druhé
poloviny padesátých
let sedí na kobylce
Líze malá Zdena,
v popředí je
pomocník Vašek
Brodský a hříbě
Ivanka, foto Zdeny
Sičakové

malíř maloval, kde uplatňoval svou velkou lásku k malbě koní – kreslil je při práci na poli, při svážení dříví
nebo rozvozu mléka. I náměty z práce venkovského lidu mu byly velmi blízké.“ Z děl, jejichž vzniku se
Landa stal svědkem, považoval za nejzdařilejší obraz „Na pomoc ku Praze. V něm Ludvík Vacátko zachytil
s celou svou životní zkušeností poslední dny druhé světové války […].“141
Další problémy nastaly se synem Ludvíkem Františkem Karlem Vacátkem, který po otci zdědil výtvarné sklony. Již dříve citovaný Soupis českých výtvarných umělců (Verzeichnis der tschechischen bildenden Künstler) z roku 1943 zařazoval dvacetiletého Ludvíka Vacátka z Kunvaldu čp. 282 tak trochu
předčasně mezi profesionální malíře.151
151 Verzeichnis, c. d., s. 60.
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| Snímek z výstavy obrazů
Eduarda Landy (první
zleva) v Žamberku (1998),
vedle František Trejtnar,
foto Jitka Chárová

| Rudolfo Amistad
II-29, foto Zuzana
Šancová, 2014

Odbornou uměleckou školní průpravou ale syn procházel pod nekompromisním dohledem a direktivou otce. Ten jeho obrazy sice nechal rozvěsit po stěnách statku, ale o výsledcích se nevyjadřoval příliš
pochvalně. Otec mu s trochou ironie říkával „náš hoša“. Nemohl mu zřejmě zapomenout, že neuměl,
a dokonce ani nechtěl malovat zvířata. Obecný názor, který František Trejtnar převzal, zdůvodňoval neúspěšnost mladého Vacátka tím, že „táta synovi dával mnoho peněz a to ho zkazilo“.152
Příčiny potomkova selhání hledejme ale spíše v silné nátuře hlavy rodiny, která nemohla vedle sebe
snést nic jiného než podrobivou osobnost, člověka „bez vůle“ a životní jiskry. Autoritativní styl otcovy
výchovy měl neblahý vliv na synovu osobní kázeň, sebedůvěru i očekávání. Mladý Vacátko se nedokázal
| Kladrubský hřebec
Generalisimus XVIII.,
foto Petr Moško, 2014

vyrovnat ani s vlastním studiem. Začal navštěvovat hospodářskou školu, když ale otec, aristokrat i bohém současně, viděl, jak musí kydat a vozit hnůj, tak ho ihned ze školy odvolal. Pouhý rok syn vydržel na
keramické škole v Bechyni a odešel opět neúspěšně studovat na Státní grafickou školu v Praze a posléze
to zkusil v krajinářské škole Otakara Nejedlého na pražské akademii. Z písemností poválečných let Nejedlého školy (1945 a 1946) víme, že se účastnil plenérů, pořádaných profesorem ve Starých Splavech,
na Šumavě, na řece Vydře a u jihočeských rybníků. Po třech letech však studia zanechal, a jeho jméno
proto mezi absolventy almanachu Akademie výtvarných umění v Praze chybí. Nic nedokončil a nikam
to také nedotáhl. Maloval převážně krajiny, ze zdravotních důvodů jezdil k Jadranu a zachycoval moře,

152	TREJTNAR, F., Kapitoly, c. d., s. 475.
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zátiší, krajinná zákoutí. Vystavoval v Jičíně, Mladé Boleslavi, Bratislavě. V roce 1950 se oženil, avšak ani
potom problémy neustávaly, spíše narůstaly.
| Svatební foto z roku
1950, zleva stojí:
Ludvík Vacátko st.,
jeho žena Marie,
vpředu novomanželé
Ludvík Vacátko ml. se
svou ženou Zdenou,
foto soukromý archiv
Zdeny Sičakové

Tyto obtíže jsou patrné z jeho dopisu profesoru Bílkovi z 1. února 1959. Citované psaní, které je
pouhou částí bohatší korespondence, se dotýká nákupu otcových děl pro hipologickou expozici Státního
zámku ve Slatiňanech. Z textu necítíme jen radost z podpory, jíž se otci a jeho umění od profesora a slatiňanského muzea dostalo, ale i jistou úlevu z rychle a snadno získaných finančních prostředků. Finanční
a existenční problémy rodiny se v těchto řádcích rozhodně nezapřou. Proto také mladý Vacátko téměř
současně vznesl další požadavky: „Jak sám píšete, pane profesore, je ve Slatiňanech pěkná kolekce
otcových obrazů, jistě by bylo správné, aby tam byl také otcův jezdecký autoportrét, o kterém píšete.
Jistě časem tam bude také umístěn. Snad se za nějaký čas najde způsob jak jej přiměřenou částkou
uhradit. Bylo by snad také vhodné, časem, umístění otcovy plastiky Sánský jezdec. Je to otcův jezdecký
autoportrét. Velikost je 1 m.“153
Mladý Vacátko nebyl rodině schopen zajistit slušné živobytí, delší čas vůbec nepracoval. Po patnácti
letech se s ním manželka dala rozvést. Pokud to ještě za nových hospodářských a poválečných politických poměrů šlo, tak spoléhal na podporu otce a občasné matčiny naturální příspěvky z Kunvaldu. Po
řadě nezdarů, které zažil v hlavním městě, hodlal zakotvit v Orlických horách, v kunvaldském JZD však
práci nesehnal. Prodával pak lístky u lodní dopravy na Vltavě, v závěru života se živil průmyslovou grafikou. Zemřel na rakovinu plic 28. dubna 1985.154
Do Kunvaldu si otec přivezl mladého hřebce, často ho sedlal. Během života jich choval mnoho.
Tomuto dal neobvyklé jméno, říkal mu Útes. Na konci války v uniformě s hodností nadporučíka, od října
1947, kdy ministr národní obrany gen. Ludvík Svoboda rozhodl o jeho povýšení, se na něm jako kapitán
projížděl po lesích, cestách a pláních, krásnou uniformu nechal čas od času zazářit na květnových oslavách v obci.155 Všechny své koně také umělecky zvěčnil, například v Jezdeckém autoportrétu, v obraze
Já a můj kůň Čing. Další koně si pořídil k polním pracím, jiné do tahu.
Po smrti muže chovala žena s pomocníky kobylku Lízu a její dceru Ivanku. Před Lízou se ale musel
mít cizí na pozoru. Pomocník Vašek Brodský ji zkazil, pokud se opil, byl hrubý a zvíře týral. Přesto se
k němu klisna v kritické chvíli zachovala velkoryse. Jednou v zimě jel z hospody domů a vypadl v opilosti
ze sedla. I když ho Líza neměla ráda, opatrně kolem něho ve sněhu našlapovala, aby mu neublížila. Stejně ale na ni čekal smutný konec, stala se neovladatelnou, a tak došlo na její utracení.156
153	Hipologické muzeum ve Slatiňanech, Pozůstalost Jaroslava Havlíčka, VACÁTKO, Ludvík, Expertiza, rukopisný seznam
výstav citací, recenzí díla, nestránkováno.

| Ludvík Vacátko ml. se svými obrazy,
snímek z roku 1980, soukromý archiv
Zdeny Sičakové
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154	MALÁ, A. (ed.), Slovník, c. d., s. 20.
155	Tamtéž; TREJTNAR, F., Kapitoly, 2. díl, c. d., s. 102–105.
156	Tamtéž.
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| Ludvík Vacátko a jeho kůň Útes, foto z roku 1945
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| Václav Brodský s kobylkou Ivankou, asi 1959, soukromý archiv Zdeny Sičakové
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8|	Koně a lidé

Malíř obdivoval všechno živé, koně nadevše. Jeho vztah ale postrádal sebemenší kousek sentimentu, pokud seděl v sedle, potřeboval mít chování koně plně pod kontrolou. V reálném životě, chtěl-li
předejít komplikacím, předcházet zraněním, nepovažoval za správné nějak zvířeti ustupovat.
Pozoruhodné ale je, že jakmile se jednalo o postavení a roli člověka a zvířete v umění a estetice
(jak se v závěrečné části knihy pokusíme ukázat), tak pořadí důležitosti a významu zcela nekompromisně
obracel, což mu ovšem umožnilo, aby se zájmem sledoval a zachycoval situace pro někoho jiného zcela
banální, třeba i pouhý přelet ptáků nad hlavami (Vrány šedivky, olej na lepence, 50 × 40 cm), příhodu
se psem od sousedů (Jezevčík), hrdý postoj sánského kozla. Již při práci na panoramatu lipanské bitvy
vyjádřil svůj obdiv k rozmanitosti typů a siluet koní.
Žena manželův rozumový, silový a někdy i pragmatický přístup vyvažovala nelíčenou láskou ke
všemu živému. Vacátkovi, jak bylo jejich zvykem, drželi vedle koní také krávy a býky, kozy, kočky a psy,
psů zde bývalo hodně, někdy až deset najednou, kolem běhaly slepice, batolila se lesní zvěř. Paní Marie
se zvířatům dokázala téměř obětovat, se čtyřnohými a chlupatými miláčky sdílela i postel.
Podle vzpomínek vnučky Zdenky se na statku vařily denně pro psy knedlíky z 2 kg mouky, někdy
i půlka poraženého selete padla na psí obživu. Až do kuchyně si pro pohlazení dokázalo čas od času přijít
též prase, a když se šlo hromadně na pole, tak jedině za účasti „celé psí delegace“ a s milovaným králíkem vzadu.

Vacátkův racionálně zdůvodněný vztah ke koním, vášnivě obhajovaný étos a esteticky motivovaný obdiv v obrazech, kresbách či plastikách sledoval pozorně již v polovině minulého století odborník,
na slovo vzatý „koňař“ Jan Zahálka.157 Rozpoznával v nich koně chladnokrevné, teplokrevné, těžších
i lehčích typů, bělouše, hnědáky, ryzáky, vraníky i koně skvrnitě zbarvené, malované samostatně či ve
skupinách, v různých pozicích a situacích, v klidu, mírném kroku, ve cvalu i trysku. Povšiml si také, že
umělec obdivoval mohutné netoličáky (Netolický hřebec, olej na lepence, 73 × 86 cm), clydesdalské koně
(obr. 98). Navštěvoval hřebčíny v Netolicích u Českých Budějovic, v Průhonicích, v moravských Napajedlích a polabských Kladrubech, kde vznikla řada kreseb, litografií a obrazů. Z návštěv slatiňanského
157	ZAHÁLKA, Jan, Dílo Ludvíka Vacátka a jeho význam v české zvěromalbě a zootechnice, Náš chov, 1958, s. 77–79.
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zachycení. Na rozdíl od jiných těžkých plemen má clydesdalský kůň rovný profil hlavy, ušlechtilé rysy
ladné elegance. Pro své vrozené schopnosti v tahu se užíval jak k pracím na polích, tak v dopravě (obr.
97). Jejich ctihodný profil zvěčnil Ludvík Vacátko v nedatované olejomalbě z Kunvaldu Clydesdalští koně
(54 × 65 cm).
Malíř si oblíbil i temperamentní irské koně, skokany se silnou zádí a dlouhým krokem, vhodné jak
pro práci na venkově, tak pro jízdu v zápřahu či pod sedlem, spojovali vlastnosti anglických plnokrevníků
a venkovských irských tahounů.159
Díky názvům a typům zvířat zachyceným na některých obrazech je i v hipologii nezasvěceným spolehlivě známo, že malíř rád maloval také teplokrevné angloarabské koně, kteří se k nám dostávali přes
Francii a Německo, například do Hostouně na Šumavě. Křížením anglických hřebců s arabskými klisnami
vzniklo odolné vytrvalé plemeno s životností araba a rychlostí plnokrevníka. Užívalo se k dostihům, skokovým soutěžím i k terénní jízdě a drezuře.160
Ve výbězích, ohradách a stájích kreslil starokladrubáky. Velké obliby se u nás od 17. století těšili
koně nakupovaní v Itálii a Španělsku, kteří se cenili nejen pro kvalitu a výkonnost, ale pro zjevové odlišnosti, zvláště zbarvení. Podle Magdaleny Strakové, fotografky koní a autorky článku I Česko má své
černé perly, se v odborných kruzích rozlišovali izabely, strakoši, hermelíni – „kakrláci“ (albíni s modrýma
| Právě narozená Luna
s hvězdou na čele
a s matkou Ladou, foto
MVDr. Marek Soph,
2018

hřebčína vzešla početná skupina obrazů, dvě verze výjevu hříbat v ohradě. Náleží k nim však zcela určitě
nedatovaná olejomalba na plátně V hřebčíně (58,5 × 51,5 cm), nabízená v únoru 2006 na aukci domu
Meissner-Neumann v Praze (obr. 121). Netolický kůň, mohutné zvíře chladnokrevné rasy a norického
typu, vhodné k tahu, plemeno pocházející z jižních Čech, z hřebčína v Netolicích, se objevoval i na polích
a stráních Orlických hor.
Plemenný základ clydesdalských koní tvořili vlámští koně dovezení do údolí řeky Clyde v Lanarkshire
u Glasgow. Jednalo se o velice úspěšné chladnokrevné plemeno, hnědě, tmavohnědě, bíle nebo domodra
zbarvené, se světlými znaky na hlavě, nohách a spodku těla. Stali se oblíbenými ve všech částech světa,
včetně Kanady, USA, Austrálie, Německa i Čech. Podle odborné literatury má tento kůň „skvělý styl, ná-

očima).161 V kladrubském hřebčíně žilo v polovině 18. století tisícihlavé stádo. Na vesnicích ve druhé polovině 19. století převládali koně s orientální a kladrubskou krví, ovšem pouze jedenadvacet hřebců, jejichž
počet průběžně klesal, takže na prahu první světové války zbyli jen čtyři jedinci.162
Ještě na počátku minulého století měli v Kladrubech mohutné bělouše a bělky (hřebci Generalové,
Generalissimové), gala karosiéry pro potřeby císařského dvora, ale také černé koně, vraníky (Sacramosové a Napoleoni) i vranky k církevní službě nebo k běžné dopravě. Své koně měl hřebčín olomouckého
biskupství v Hukvaldech, vraníky chovalo biskupství pražské i královéhradecké.
Jednalo se o krásné a vzácné plemeno z jihu Evropy, které ve své původní vlasti zcela vymřelo,
a představovalo tak evropský unikát. Proto mu i Vacátko věnoval soustředěnou pozornost. Zájem malíře a úsilí genetika a zootechnika profesora Františka Bílka se vzorně doplňovaly. Na regeneraci tohoto
genotypu má Bílek nehynoucí podíl, stejně jako na záchraně koní Převalského. V roce 1921 zakoupil
z vlastních peněz z chovu Vysoké školy zemědělské v Halle tříletého hřebečka a dva roky nato klisnu.
Když potom došlo k založení Zoologické zahrady v Praze (1931), věnoval jí oba koně a pět jejich hříbat.

padné, ohnivé držení a vysokou akci nohou, což ho činí nejelegantnějším ze všech chladnokrevníků“.158
Dolní partie nohou s kopyty ukrytými pod dlouhým jemným „rousem“ se jevily jako vděčné k malířskému

159	Tamtéž, s. 96–97.
160	Tamtéž, s. 36–37.
161 STRAKOVÁ, Magdalena, I Česko má své černé perly, Jezdectví, 2007, 1, s. 58–61.

158	EDWARDS, Elwyn Hartley, Velká kniha o koních, Bratislava 1992, s. 168–169.
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V prvních letech samostatného československého státu se ovšem situace těchto ušlechtilých zvířat
nevyvíjela nijak příznivě. Bělouši se z našich stájí i chovů téměř vytratili, ještě hůře to vypadalo s vraníky, kteří stáli v roce 1927 téměř před vyhubením. Výhrady se opíraly o mylnou představu, že se za Rakouska-Uherska užívali jen k slavnostním, politickým a církevním účelům. Pozornost jejich ochránců se
proto začala přesouvat i na lipicány, koně s velkým podílem staré kladrubské krve. Již roku 1928 maloval
Vacátko atraktivní hlavu koně Maestosa I, Neapolitána-Gratia, další jeho verze se nachází v soukromém
majetku v Kunvaldu. Smutné na celé věci je, že se nevinné a nic netušící zvíře zneužilo k politickým
a ideologickým tahanicím, což ovšem nebylo v daném století naposled. Po vzniku Československé republiky se odmítalo vše, co připomínalo habsburskou minulost. Koně, symbol nemilované monarchie, měli
být proto postupně likvidováni. Roku 1938 zřídil prof. Bílek se svými spolupracovníky na školním statku
v Průhonicích výzkumnou stanici a připravoval regeneraci. Podmínky tu však pro tak náročný úkol nebyly
ideální, dosud se tu věnovali hlavně chovu ovcí, proto se část vznikajícího stáda umístila na jih Čech do
Netolic. Přípravné práce započaly roku 1941, třebaže z dřívějšího stavu zůstali pouze tři hřebci, zato krok
za krokem rostl stav vhodných klisen (z 11 na 54 kusů).163
Malíř tento boj a proces pozorně sledoval a roku 1944 přispěchal do Průhonic, aby alespoň jednoho
z vraníků, vůdčího hřebce Sacramosa-Sola XXIX-192, portrétoval. Na posmrtné výstavě malířova díla
v Kunvaldu (1993) se objevila hlava hřebce Generala XXXIII, olej na lepence, 57 × 49 cm. Když se pak
po druhé světové válce uvolnilo na Chrudimsku slatiňanské panství, mohlo se roku 1945 po menších
skupinkách pětapadesátihlavé stádo přemístit po cestách a silnicích do východních Čech. Také sem malíř
zajížděl, aby ty nejkrásnější představitele a reprezentanty plemene zachytil.164
Profesor Bílek se přičinil i o to, aby se v letech 1950–1952 zřídilo ve slatiňanském zámku stálé
muzeum koní, sháněl exponáty, nechal z mnoha českých hradů a zámků svézt hipologické předměty

| Kladrubáci ve
výběhu – Slatiňany,
foto autor, 2007

a artefakty, pořádal dobrovolné sbírky, promýšlel systém a způsob prezentace odborných i uměleckých
předmětů, včetně rozměrné Vacátkovy olejomalby a několika menších a drobnějších prací, dalších pět

rokladrubského hřebce Sacramosa-Sola, 75 × 59 cm, malovaná roku 1944 v průhonickém hřebčíně (obr.

Vacátkových obrazů ozdobilo kanceláře sousedního hřebčína. K jejich nákupu a zařazení do sbírek došlo

120),166 portrét hřebce Maestosa-Neapolitana-Gratia z roku 1950, 58 × 46 cm (obr. 141).167 Jako doklad

ovšem až po smrti autora na konci roku 1958.

Vacátkova zájmu o těžký osud hornických koní je tu obraz Kůň v dole, olejomalba na kartonu z roku

V expozici slatiňanského zámku a jeho muzea koní se dnes nachází osm Vacátkových děl. Hlava

1921 (obr. 26), o rozměrech 68 × 55 cm.168 Pozornost si zaslouží i kolorovaná kresba Dívky na žacím

klisny Varde, 1934, olej, 58 × 46 cm (obr. 65), mnohokrát zmíněná olejomalba na plátně Nával bouře,

stroji, pořízená na Hrubé Skále roku 1924 (obr. 35), a konečně Diplom zemědělské rady české z 20. let

179 × 221 cm, z počátku minulého století.165 Dále jsou zde k vidění autorem oblíbené koňské portréty,

minulého století, litografie, 61 × 44 cm (obr. 140).169

Hlava hřebce Przedsvita z Kladrub nad Labem z roku 1934, olej, 59 × 45,5 cm (obr. 64), podobizna sta166 Státní zámek Slatiňany, inv. č. SN 00348 a SN 00349.
163 GOTTHARDOVÁ, Lenka, František Bílek – největší český hipolog, Jezdectví, 2007, 1, s. 62–63.

167 Státní zámek Slatiňany, inv. č. SN 00350.

164	Tamtéž.

168 Státní zámek Slatiňany, inv. č. SN 12472.

165 Státní zámek Slatiňany, inv. č. SN 00346 a SN 12347.

169 Státní zámek Slatiňany, inv. č. SN 00345 a SN 02727.
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Volba koňského typu při realizaci Vacátkových výtvarných nápadů nebyla podružná a věcí náhody.
Určovala ho povaha vznikajícího výjevu, charisma zpodobovaného jezdce (Jezdecký portrét TGM, olej na
plátně, 97 × 72 cm; Jezdecký portrét velkostatkáře Karla Parische, olej na dřevě, 60 × 45 cm; Portrétní
studie hraběte Lažanského, kombinovaná technika, 29 × 20 cm), charakter i významový kontext, jaký
je například spojen s odpolední jízdou v polích, vzrušenou atmosférou dostihů, křehkostí dostaveníček.
Jak jsme poznali dříve, týkal se koní určitý společenský úzus, pravidlo a zvyklost. Pro některé případy se
hodily lehké a hbité typy, zvířata svižného kroku, plavných skoků a prudkých pohybových obratů (Hubertova jízda v Terezíně, olej, lepenka, 50 × 70 cm; Sokolská jízda, olej na dřevě, 60 × 70 cm; Skok koně,
olej na dřevě, 60 × 50 cm), pro jiné úkoly pomalá plemena, tahouni, klidné, vážné a vznešené nátury.
| Vila v Horních
Měcholupech,
kde od roku 1945
umělec čas od času
pobýval, rodina
dům vlastnila do
roku 1973, snímek
z roku 1945,
soukromý archiv
Zdeny Sičakové

Již během prvního poválečného a mírového roku se malíř stěhoval na okraj Prahy. Kontakt s metropolí a soudobým výtvarným děním si udržoval téměř po celý život. V záznamech jeho kmenového listu
je k datu 28. prosince 1945 připojen údaj o přesídlení do Horních Měcholup, kde si zakoupil vilu. Nové
bydliště u Prahy doprovázela i změna v evidenci okresní vojenské správy Praha-Venkov. Náležel sem
ještě k 1. dubnu 1952.
Nějaký čas v prvním patře domu čp. 94 na dnešní Bolevecké ulici žil a v garáži na dvoře (dnes
adaptované na zlatnictví) zřídil stání pro koně. Maloval tu a kreslil uhlem Porážku Prusů u Kolína (Čeští
hoši u Kolína, 40,5 × 54 cm), která, jak jsme již uvedli, je dnes v majetku Regionálního muzea v Kolíně.
Příchod do obce nedaleko Prahy, i když se to tak mohlo jevit, neměl být trvalý, hlavní město bylo odtud
sice na dosah a průhonický hřebčín rovněž, ale objekt plánoval hlavně pro syna a vnoučata, popřípadě
jako poslední útočiště ve stáří. O životní Vacátkův příběh a jeho zastavení v Horních Měcholupech projevil na konci minulého roku zájem publicista a rozhlasový moderátor Lukáš Berný ve své knížce Toulky
Prahou 15 – Hostivař a Horní Měcholupy, vydané v září 2018.170

a společenské odezvy. I ve sféře výstavní totiž zvolnil tempo a zúžil prostor svých dosavadních prezentací.171
Orlickým horám zůstal však až do smrti věrný. Pokud si to zakázky a povinnosti vynutily, zajížděl
k Brnu, Slavkovu, do Kolína, ale i do hřebčína v Kladrubech se znovu a rád vracel. Venku v krajině obvykle
jen skicoval, vlastní práci prováděl v podkrovním ateliéru, který vyhovoval, na rozdíl od obrovitých rozměrů předchozího pracovního prostoru na Hrubé Skále, spíše tiché a klidné práci bez modelů. Jen ojediněle,
bylo-li to zapotřebí vzhledem ke konkrétnímu zadání, pracoval podle živé předlohy přímo venku v přírodě.
Většina prací pořízených v Kunvaldu a okolí se objevila v roce 1946 v Žamberku, rok nato ve Slovanském domě v Praze. V září až říjnu devětačtyřicátého roku Vacátko vystavoval v pardubickém Grandu
záběry z dostihového sportu: Šťastně přes vodu, Thurn-Taxisův příkop, Hřebec z Tlumačova. Do souboru

Během nacistické okupace se mnohé změnilo, umělec svou úspěšnou malířskou školu v Praze již
neprovozoval, tvůrčí zájem zaměřil a soustředil na komornější a užší cíle. V roce 1947 se účastnil výstavy

zařadil výjevy vázané na východní Čechy – Poslední jízda Hubertova před okupací (9. pluk jezdecký
v Chocni).172

Sdružení výtvarníků Purkyně v Praze ve Slovanském domě (tamtéž), ale bez nějaké závažnější finanční
171 Viz Hipologické muzeum ve Slatiňanech, Pozůstalost Jaroslava Havlíčka, VACÁTKO, Ludvík, Expertiza, rukopisný seznam
výstav citací, recenzí díla, nestránkováno.
170 Vojenský ústřední archiv, fond: VÚH – VHA, kmenový list č. 88. Blíže viz Berný, Lukáš, Toulky Prahou 15 – Hostivař
a Horní Měcholupy, Praha 2018, s. 101–102.
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172 Východočeské muzeum Pardubice, Katalog umělecké výstavy ak. malíře, sochaře a grafika mistra L. Vacátka, 1949, sign.
XIII c.
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| Při práci
v Kyjích
u Prahy roku
1905, foto
Antonín
Johan, Zlatá
Praha, 1905,
XXII, s. 465

Po uzavření výstavy byl soubor převezen znovu do Žamberka, aby ho v sále hotelu Modrá hvězda
mohli na sklonku roku 1949 zhlédnout místní zájemci.

| Snímek z prvních
dnů po osvobození,
skupina
kunvaldských
bojovníků z května
1945, ve druhé
řadě čtvrtý zleva
por. Bohumil
Trejtnar, jako pátý
Ludvík Vacátko,
soukromý archiv
Františka Trejtnara

dříve často vystavované, máme-li věřit uvedeným názvům, se na poslední kunvaldské výstavě již
neobjevily.

Známí a bývalí sousedé se cítili umělcovým odkazem zvlášť zavázáni, a proto se poválečná výstav-

Některé malby jsou naštěstí dostatečně průkazné díky vepsanému podtitulu – Odvoz sena z Nerato-

ní pouť uzavřela ve dnech 22. prosince 1949 až 3. ledna 1950 prezentací v sále kunvaldské tělocvičny.

va, Odvoz dřeva v zimě (Macháčkovi koně), Bartošovice 6. května 1945, barevná litografie, 45 × 60 cm.

K vidění se tu přirozeně nabízeli zase téměř výhradně koně. Vedle již dříve vystavovaných jezdeckých

V katalogu k pardubické výstavě v září až říjnu devětačtyřicátého roku se o svých obrazech z Orlických

podobizen (Jezdecký portrét prezidenta Tomáše G. Masaryka, 97 × 72 cm; Portrétní skica krále Carola

hor vyjádřil malíř takto: „Realistická moje tvorba zde vystavených obrazů zabývá se lidovou prací ze-

Rumunského, kresba tužkou, 34 × 46 cm; Portrétní skica pplk. gštb. Malourka; Jezdecký portrét velko-

mědělskou na horách, jarním setím, oráním, vožením dříví v Kunvaldě, zkrátka problémy sociálními.“175

statkáře Karla Parische) se tady objevila některá dnes již málo známá díla.173

Jiné malby do těchto míst náležejí svým charakterem a zřejmou místopisnou povahou: Podzimní

Ani občané Žamberka se nechtěli nechat zahanbit, a tak téměř současně přichystali na přelomu let

orba, Vláčení, Sanice, Svoz obilí, olej na dřevě, 60 × 70 cm, Svoz kulatiny, Těžká orba, Kladaři, Orba

1949 a 1950 v sále žamberské Modré hvězdy Vacátkovy honební výjevy (Hubertův hon u Bohdanče, Jízda

z roku 1946, nebo jsou ikonograficky zřejmé, jako například malba Praze na pomoc, 1945, olej na lepen-

sv. Huberta u 9. dragounského pluku 1837, Štvanice), vzpomněli návštěvy hřebčína v Kladrubech (Hlavní

ce, 68 × 118 cm, skicovaná pod žamberským zámkem.

hřebci v Kladrubech, Ročci ve výběhu v Kladrubech, Tři koně na pastvě). Alegorické scény tehdy již v se-

Z poloviny čtyřicátých let pochází dvojice koní nazvaná Haluzáci, dnes ve sbírce Regionálního mu-

znamu chyběly, dominovaly spíše motivy pracovní (Orání v Orlických horách, Těžká práce, Vožení dříví

zea v Kolíně. Autor k nim na zadní stranu připsal: „Malováno v Kunvaldě při odklízení dřeva z lesa 1944,

v Kunvaldě, Vůz se senem), dostalo se i na elegická a lyrická pastorále (Na salaši), na dva portréty (Au-

domalováno letos v březnu 1945.“

toportrét umělce, olej na lepence, 34 × 43 cm; Autoportrét umělce, 1949, kresba uhlem, 51 × 40 cm;
Dívčí hlava, olej na lepence, 40 × 30 cm).174
Další rozsáhlé prezentace se Vacátkovo umění dočkalo také na dvou již zmíněných výstavách
k desátému výročí úmrtí v roce 1966 a k 120. jubileu narození v roce 1993, pořádaných znovu v sálech kunvaldské sokolovny. Seznam prací se v obou případech lišil jen nepatrně. Je to logické, neboť
značnou jejich část znovu zapůjčili místní majitelé. Snad jen Kopání brambor, Sobectví, Ego a Srnčí,

173	Trejtnar, F., Kapitoly, díl 2, c. d., s. 105.
174	Obecní úřad Kunvald, IX. kronika obce Kunvald (1991–1993), s. 475.
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175 Východočeské muzeum Pardubice, Katalog umělecké výstavy akademického malíře, sochaře a grafika mistra Ludvíka
Vacátka v Grandhotelu Pardubice, 1. října až 14. října 1949 Pardubice, 1949, Slavín, SI XIII/708.
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9|	Za branou stáří

a nevýkonní pomocníci venkovských lidí, symbol a opora nepohodlných sedláků, kulaků a „neuvědomělých“ rolníků. Museli tak ustoupit moderní velkovýrobě a mechanizaci.
Vacátka obtěžovaly a v práci zdržovaly ještě jiné, tentokrát výtvarně technické problémy. Obtížně
se sháněly malířské potřeby, napínací i vrchní ozdobné rámy, plátno a zejména barvy. V jednom ze svých

Od počátku padesátých let začaly malíře a jeho rodinu tížit dosud nepoznané existenční problémy.
Nastalo období, které navíc nemáme doloženo dostatečným množstvím pramenných zdrojů a podkladů. Opřít se tak můžeme pouze o několik letmých vzpomínek současníků, dnes již nežijících pamětníků
a několik dopisů. Nezbývá nám proto nic jiného, než se k jejich obsahu vrátit. A co se z nich dozvídáme?
Podmínky k životu a práci se od základu změnily. Slunná léta malířova vrcholu třicátých let byla již v nenávratnu.
Ještě v první polovině čtyřicátých let si v tomto směru nemohl stěžovat, zájem o prodej obrazů byl
značný. Jenže na počátku padesátých let si mnoho peněz vyžádala podpora synovy rodiny, na prázdniny
přijížděly děti: Zdena (* 1950), Luděk (* 1952, † 1970) a Alena (* 1956). Zásadní zlom pak nastal po
měnové reformě (1953). Vacátko své obrazy často nabízel bez předtím obvyklé odezvy, neměl již takový
ohlas jako dříve. Na špatné finanční situaci měla svůj podíl i paní Marie, která, jak připomíná vnučka
Zdena, neuměla s penězi hospodařit. Lidé v Orlických horách byli nemajetní, někteří se životem obtížně
protloukali. Malíř se nedočkal zájmu dokonce ani tam, kde dříve nacházel o své práce hlubší a trvalý
interes, neuspěl ani, jak pamatuje František Trejtnar, když se vydal s obrazem Jelení říje za vedoucím
polesí Egrtem. Do Svazu českých výtvarných umělců nevstoupil a se stávajícím režimem nechtěl mít nic
společného. Příspěvky od armády, tzv. odpočivné platy, mu byly sice roku 1950 a 1952 zvýšeny (jak se
ukázalo, jen krátkodobě), přesto ani těch 2 000 Kč ročně (zhruba 200 Kč na měsíc) na živobytí nestačilo.
Rozčiloval se a zároveň nesmírně trpěl. František Trejtnar se stal svědkem toho, jak si stěžoval, neboť
měl za to, že mu doba nepřeje: „Říkal, že se od něho chce malování traktorů, a ne koní. Byl roztrpčen
nad tím, že o jeho obrazy již nikdo nestojí […].“176
Pamětník tím přiblížil hlavní důvod malířova smutku – nahrazování koní a dobytka traktory, nákladními automobily a dalším technickým vybavením vznikajících zemědělských družstev a státních statků,
které nebylo motivováno pouze ekonomickými a technickými důvody. Jednalo se vlastně o masové vybíjení stád, s nímž se výtvarník nemohl srovnat. Rozhořčení střídalo zoufalství a pocity bezmoci, stupňo-

dopisů si Antonínu Dvořáčkovi stěžoval: „Já ty rámy zde na žádný pád nemohu dostat […]. Proto Vás
naléhavě prosím, opatřete mi rám 50 × 60 a 45 × 65, expres na dobírku! Na adresu Kunvald.“ O několik
řádků dále se s nelíčenou naléhavostí vyptával: „Dostanou se v Brně také olejové barvy, spolehlivé? Zde
na vesnici nic nedostanu.“ Věděl, že se obrací na zasvěceného. Přítel, sám výtvarník, zajížděl často do
Brna, aby ve zdejším Artělu nakoupil malířské potřeby, rámy na míru zase objednával v Bayerově ulici 13
u rámaře Aloise Straky.178
Téměř za každou větou v dopisech připojoval malíř stesky na nedostatek peněz, zvláště když zákazníci nehodlali platit a všelijak se vymlouvali. V listopadu 1955 si v dopise stěžoval Antonínu Dvořáčkovi:
„Jistý hostinský, jehož ženu moje paní znala z dřívějších let, koupil za lacino můj obraz. Náramně se těšil,
že ho má. Teď zas přišel Václav (Hejda), že mu v Žamberku ten hostinský řekl, že byl se svou paní v Praze a tam viděli plno mých obrazů a velkých. Vždy jsou to tytéž výmluvy, byť i falešné, že chce slevit, když
už mají obraz koupený na splátky a v držení přes dva měsíce.“ A aby adresátu vše přiblížil, vysvětloval:
„Jsou to obrazy v majetku Českého fondu výtvarníků. Fond kupuje jen ty nejlepší a nejcennější a sám
určil ceny 3–4 tisíce za kus. Ty jsou ve výkladu Vilímka ve Spálené […]. Prodej byl právoplatně uzavřen
a ten člověk, řekl bych příznivec, je prostě nestydatý.“ A pak, jako obvykle, následoval výčet všech nedávných pohrom a problémů. Ještě že měl někoho, kdo mu rozuměl, a mohl si mu postěžovat: „A my
máme daně, poplatky, dávky, 500 jsme zaplatili přes daně, lhůta je do 10. prosince opět k placení, a tak
zbývá jedině naděje, jestli snad Vy prodáte aspoň jeden obraz, aby se nám trochu pomohlo.“ Nezůstalo
jen u toho. V jednom dopise z léta 1956, tedy několik měsíců před smrtí, si stěžoval na jednoho souseda,
který se „dal portrétovat s koněm, chtěl namalovat ‚Orání‘ a nezaplatil od roku 1954“.179
Také vojenská správa na něm začala šetřit. S novým trápením se chtěl rychle podělit. Proto v prosinci 1955 píše Dvořáčkovi: „Tak jsem dostal výměr vojenský, který mluví o zvýšení přídavku invalidního
pro tzv. bezmocnost, ale vskutku jde o nehorázné snížení. Mám výměr z r. 1952, na dobu mé bezmocnosti je mi přiznáno 200 Kč měsíčně. Dnešním výměrem se snižuje na 52 k 40 h., není to pro zlost?“180

vané zhoršující se nemocí. „Těžce nesl hromadnou likvidaci chovu koní a zavádění mechanizace a z toho
plynoucí nezájem o jeho tvorbu.“177 V krátké době se tak koně stali znovu záležitostí politiky a ideologického boje, navíc z odlišných důvodů. V politických kampaních padesátých let vystupovali jako zastaralí
178 Soukromý archiv autora knihy, dopis bez datace (podzim 1955).
176 Soukromý archiv autora knihy, Vzpomínka F. Trejtnara z roku 2007.

179 Soukromý archiv Radmily Tužínové, dopis Ludvíka Vacátka Antonínu Dvořáčkovi z 8. listopadu 1955.

177	Tamtéž.

180 Soukromý archiv Radmily Tužínové, dopis Ludvíka Vacátka Antonínu Dvořáčkovi z 3. července 1956.
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10|	Na válečném poli u Slavkova

se s každým nebavil. Přesto si v závěru života našel skutečného příznivce, podporovatele a nakonec
i kamaráda. A co je tak sblížilo? Společné zájmy, jak ve své publikaci Antonín Dvořáček: Kresby jízdních
vojáků z bitvy u Slavkova potvrdila dcera Radmila.183
Antonín Dvořáček (* 23. 6. 1901, † 23. 2. 1981), absolvent hospodářské školy v Přerově, působil

Přesto se nevzdával. Několik let po válce, třebaže již téměř osmdesátiletý, se jako zamlada rozhodl
namalovat další bitevní monument, tentokrát jako diorámu (obraz a plastický model) bitvy u Slavkova
z 2. prosince 1805, Napoleonovo vítězství nad spojeneckými ruskými a rakouskými armádami, které je
dodnes považováno za nejvýznamnější triumf vojevůdcovy taktiky a politické kariéry.
Vacátko snil znovu o kruhové stavbě s obrovitým výjevem, a to na pověstném bojišti v blízkosti
slavkovského zámku, popřípadě Mohyly míru.
Jenže kolem této práce panovalo a donedávna existovalo mnoho nejasností. Podle tvrzení starších
autorů, kteří Vacátkovo dílo komentovali a recenzovali, vznikla na základě četných studií rozměrná malba
(200 × 600 cm) bitvy tří císařů u Slavkova. Žádný z těchto zdrojů však neuváděl, kde by se měla nacházet a pro koho měla být určena. O tom, co se stalo s výsledky namáhavé práce, literatura nic konkrétního
neuváděla a znalci díla to zřejmě ani nevěděli.
Hledání obrazu se zprvu nesetkalo s úspěchem. Odpovědi z dotazovaných muzeí, z Vojenského
historického ústavu v Praze, Muzea ve Šlapanicích, Historického muzea ve Slavkově u Brna, Moravského
zemského muzea v Brně a Moravské galerie v Brně, kde se mohlo s výskytem hledaného díla počítat,
nepřinesly nic nového. Vilém Walter z Brna, velký znalec napoleonských válek a zvláště bitvy u Slavkova,
místopředseda Československé napoleonské společnosti, vyslovil dokonce hypotézu, že se jedná o záměnu s obrazem ze schodiště slavkovského zámku. Vacátkovo autorství v tomto případě však rozhodně
odmítl. „Obraz vznikl v šedesátých letech (20. století – poznámka autora) v ateliéru brněnského malíře
Jiřího Šebka (* 1922, † 1999) za tehdy horentní sumu 30 000 Kč […]. Dle znalců není příliš povedený,
uniformy a výstroj neodpovídají přesně období napoleonských válek. Obraz představuje útok těžké jízdy,
má modrý nádech, je působivý, ale malý odstup na zámecké chodbě brání tomu, aby si ho mohli diváci
vychutnat. Pokud vím, nebyl obraz restaurován ani zapůjčován k nějaké výstavě snad proto, že o něm
někdo vyslovil soud, že nejde o obraz bitvy slavkovské. Nyní je v Historickém muzeu Slavkov součástí
expozice ‚virtuální bitva‘.“181
Vilém Walter naštěstí upozornil na malířovy vztahy k Antonínu Dvořáčkovi od Brna.182 Přátelský

v letech 1926–1965 jako správce statku Vladimírov u Sokolnic na slavkovském bojišti. „Vladimírov je od
Sokolnic vzdálen 4 kilometry, až do roku 1947 nevedla do statku silnice ani elektřina,“ přibližuje pisatelka
situaci těchto let. Na druhé straně skýtalo okolí vnímavému člověku nejedno překvapení, zejména historické povahy. Velkým Dvořáčkovým koníčkem se stala archeologie. Na jeho zálibu dcera ráda vzpomíná:
„Ještě za první republiky [...] bydlel u nás pan Přemysl Ondráček [...], nadšený archeolog zrovna jako můj
otec, tak oba na jaře, ještě než bylo zaseto, hledali hroby našich dávných předků a pak po sklizni se svolením majitelů pozemků kopali. Nálezů měli hodně, mnohé rozdali, jiné skončily v Moravském muzeu.“184
Dvořáčka a Vacátka spojoval zájem o zvířata. Tátovu lásku ke koním neopomenula hned v úvodu
své drobné knížky zmínit ani dcera Radmila: „Otec byl výborným hospodářem [...]. Měl rád všechna
zvířata, ale koně byli jeho velkou láskou. Každý večer se zašel podívat do stáje za koňmi, zda jsou v pořádku. Také se mohl pochlubit chovným stádem krav, tehdy nejlepším na Moravě.“185
Když zestárl, začal kreslit, zpočátku podle ilustrací od Mikoláše Alše, posléze již z vlastních představ
a osobního zájmu. Z jabloňového a švestkového dřeva vyřezával figurky koní a jezdců.
Po celý život se činorodý hospodář zajímal o historii, dopisoval si s archeology, nad válečnými hroby
a historickými nálezy u Blažovic a okolních obcí se radil s Bedřichem Svobodou, spolupracoval s Josefem
Skutilem a Inocencem Ladislavem Červinkou. Čilou korespondenci vedl s výtvarnými umělci, s Maxem
Švabinským, Vojtěchem Sedláčkem, Zdeňkem Burianem, Emilem Kotrbou, Karlem Svolinským, Rudolfem
Paulíkem.186
Potom kdesi v novinách a časopisech objevil zmínky o Ludvíku Vacátkovi. Sehnal adresu a zaslal do
Kunvaldu dopis se snímky svých prací. Malíř uznale pokýval hlavou a odpověděl, a tak se zrodilo jejich
přátelství, udržované zpočátku na dálku. Třebaže se dochovalo jen několik dopisů, byla jejich korespondence podle obsahu zbývajících listů velice hojná a čilá. V dopisech spolu řešili každodenní existenční
otázky i obecnější tvůrčí problémy.
O tom, že by malíř namaloval téma slavkovské bitvy ještě před setkáním s Antonínem Dvořáčkem,
nám není nic známo. V repertoáru jeho tehdejších děl dominovaly motivy zemědělské povahy, oslava

vztah s tímto poctivým, vstřícným a nadaným člověkem náleží k nejdůležitějším osobním zážitkům
a radostem posledních let malířova života. Pamětníci znali Vacátka jako člověka uzavřeného, který by

183	TUŽÍNOVÁ, Radmila, Antonín Dvořáček: Kresby jízdních vojínů z bitvy u Slavkova, Blažovice nedat. [2004?].
184	Tamtéž, s. 2.

181 Soukromý archiv autora knihy, dopis Viléma Waltra, z 15. května 2007.

185	Tamtéž.

182	Tamtéž.

186	Tamtéž, kapitola Antonín Dvořáček, sběratel a znalec napoleonské problematiky, s. 55.
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Malíř se na základě Dvořáčkovy pobídky v létě 1951 vypravil na několik dní do Vladimirova a návštěvu využil i k tomu, aby se podrobně seznámil s terénem, zaznamenal vybraná místa bitvy, načrtl důležité
bojové situace. Zdálo se, že sen o velkém obrazu bitvy má znovu na dosah.
S hostitelem se procházeli rovinatou krajinou od Blažovic a Jiříkovic k Ponětovicím, Kobylnicím,
Sokolnicím i k Tvarožné a Bedřichovicím. Probírali do boje postupně nasazované francouzské, ruské a rakouské jízdní a pěší oddíly. Dvořáček měl o těchto věcech díky vykopávkám a poradám s okolními histori| Antonín Dvořáček
při práci,
sedmdesátá
léta 20. století,
soukromý archiv
Radmily Tužínové

ky a archeology velmi dobrý přehled. Upřesňoval počínání a pohyb pěších jednotek obou stran. Ukazoval
umělci nálezy doložená místa nástupů a přesunů spojeneckých útvarů, zvláště těžkých jezdců hraběte
Hohenlohe a knížete Lichtensteina. Díky pozornému a sdílnému hostiteli věděl malíř své o osudech známých i anonymních účastníků boje. Některé z těchto poznatků a záznamů po letech přiblížila publikace
Blažovice a bitva u Slavkova, 1805–2005, vydaná obcí Blažovice k příležitosti 200. výročí bitvy.187
Takto od detailu k celku postupoval Vacátko již mnohokrát. Motivaci k práci posílila skutečnost, že

těžké rolnické práce. Ve druhé polovině čtyřicátých let se také vojenské či válečné náměty na čas zcela

se mu tady u Slavkova naskytla jedna z posledních příležitostí, jak ve svém díle zdůraznit projevy a vý-

vytratily, do pozadí ustoupily i dříve tolik frekventované kompozice polonahých figur. Přesto se také pro

znam českého vlastenectví, s nímž prý, podle blažovického kronikáře Pavla Štěpánka, nastupovali do

autora knihy Plavení koní zprvu zdálo jako logické, že pokud byla nedatovaná a rozměrná bitevní scéna

boje v rakouských útvarech čeští rekruti.

realizována, tak jistě ještě před převzetím moci komunisty, neboť po tomto datu by neměla naději na

Ačkoliv postrádáme konkrétní svědectví, předpokládáme, že záhy (krátce po návratu do Kunvaldu)

úspěch, ani reálný nárok na společenské uplatnění. Ve skutečnosti se vše seběhlo jinak, než se dalo

začal malíř promýšlet kompozici, spojovat články obsáhlého epického děje, čerpal i ze své mnohaleté

čekat.

zkušenosti vojáka, zapojoval vlastní vizuální obraznost. Do studií promyšleně začlenil známé slavkovské

S Dvořáčkem si Vacátko zprvu vyměnil jen několik zdvořilostních dopisů, což o ničem zásadním
zkraje nevypovídalo. Jejich vztah ale krátce nato prošel výraznou proměnou, což autor knihy zaznamenal
a vzal v úvahu. Posun v názoru na dobu vzniku Bitvy u Slavkova si vynutilo několik slavkovským prostře-

lokality, ale i drobné objekty spjaté s válečnými ději, krajinu oživující siluety, například podobu Božích
muk z křižovatky cest od Blažovic do Zbýšova.
Umělec tak činil především proto, aby mohl, podobně jako kdysi v případě Bitvy u Kolína, tužkou,

dím inspirovaných obrazů z první poloviny padesátých let, které svědčily o čilém kontaktu mezi malířem

uhlem, štětcem a barvami na papíře, kartonu či plátně uvádět zhmotněné postavy a houfy ozbrojenců do

a jeho novými moravskými přáteli. Již v roce 1951 Vacátko namaloval Dragouna na koni, jezdecký portrét

kvazi reálných situací, vztahů a souvislostí, proměnit fikci v realitu zvláštního druhu.

Napoleona (ještě se zmíníme). Obě díla se stala součástí přítelovy umělecké sbírky a k nim se v krátké
době přidala další. Kontakt a hluboký osobní vztah obou mužů tak byl navázán a zpečetěn. Přesto si oba
po celou dobu v hovoru i korespondenci vykali. Dvacetiletý věkový odstup mezi nimi a respekt k osobnosti malíře u Dvořáčka přetrval.

Čas ale běžel dál. Vacátkovy množící se neduhy pak způsobily, že v posledních několika letech již

Nové malířské zadání a zásadní změna Vacátkovy poválečné tvorby proto nespadají do konce čtyři-

domov na delší dobu neopouštěl, kamarád z Moravy převzal otěže vztahu do vlastních rukou a jezdil

cátých let, jak se ještě nedávno tvrdilo, ale posunuly se v čase až do první poloviny padesátých let, tedy

za ním do Kunvaldu. Stal se tak iniciátorem závěrečné etapy mistrovy tvorby. Vypomohl penězi a od-

do samotného konce jeho životní cesty.

vážel si kresby, malbu nebo nějakou drobnou plastiku. Jindy zase zásobil malířovu rodinu moravským
vínem, jako například v dubnu 1953. Příjemce platil vlastní prací: „Milý drahý příteli. V roli Vám posílám

187	Tamtéž.
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s dopisem žádanou kresbu akvarelovou a 2 originální litografie za víno. Víno došlo v pořádku.“188 A co víc,
| Boží muka na
křižovatce cesty
Blažovice–
Zbýšov, převzato
z publikace
Blažovice a bitva
u Slavkova,
Blažovice 2005,
s. 60

podporovatel zajišťoval zakázky, sháněl kupce pro starší malby, zprostředkovával prodej a vyhledával
zájemce o nové obrazy. V prosinci 1955 vzhledem k blížícím se Vánocům psal Vacátko na Moravu: „Teď
jen abychom nebyli takoví robotové, aby ještě jeden akvarel alespoň byl prodán.“189
Následující slova svědčí o velkých potížích s úřady, malíř totiž prosí přítele, aby splátky za obrazy
posílal na adresu ženy, a předešel tak možnosti jejich zablokování k splácení daní a dlužných poplatků:
„Jde o to, že se stále pídí po tom, jak by se mně z nepatrné mé penze strhla hezká část, když pošta v případě dokazuje, komu byly peníze zaslány, a já tudíž jsem kryt. Je to legální a z těch peněz nic nemám,
hledím pouze podpořit ženu, která je tak zatížena daněmi, platy, dávkami, že jí na to v žádném případě
stateček nestačí.“190 Vyhovět se muselo i zvláštním přáním. Lidé kolem Brna a Slavkova, Dvořáčkovi
známí, sousedé či kolegové v práci si potrpěli na bojové motivy odkazující na slavné válečné střetnutí.
Kamarád tak jezdil do Kunvaldu dokonce ještě po umělcově smrti. Objevil se obvykle na přání paní Marie,
která mu nabízela k odprodeji některé práce z dědictví po manželovi.
Mnohdy malíři nezbylo než pracovat narychlo a ve spěchu. V listopadu pětapadesátého roku píše do
Vladimírova: „Právě jsem obdržel Váš dopis. Mám na tu kresbu jen ideu! Hned ráno se do toho pustím
a doufám, že to uženu. Ale nespoléhejte se příště na takový krátký termín. Člověk nemůže čarovat […].
Mohl jste mi to sdělit dříve, měl jsem hodně času, protože […] nedošel před pěti týdny objednaný ma-

| Staré Vinohrady,
důležitý bod
slavkovské
bitvy, převzato
z publikace
Blažovice a bitva
u Slavkova,
Blažovice 2005,
s. 60

teriál z Tvaru, vzdor urgenci.“191 Dále pak dodává: „Tak chvatně nemohu pracovat ani na objednávce pro
pana Florina, který mně určitě slíbil poslati rám.“192
Úbytek sil, nepříjemné události, které ho potkaly na podzim roku 1955 během léčení v žamberském
Albertinu, vedly v dopise příteli k hořké ironii: „Člověk nemá ani na ořechy k Mikuláši. Moje hotovost je
nyní – hned se podívám do portmonky – myslil jsem 4 Kč, ale nemám tam ani korunu.“193
Správce statku tak domů přivezl během let řadu obrazů pro známé či zájemce z cukrovaru a další
téměř tři desítky maleb, kreseb, plastik, které vybral pro sebe, o něž se podělily jeho dvě dcery. Rodina
paní Radmily pečuje o drobnější (nedatovaný), téměř monochromní (obr. 146) jezdecký portrét Napoleona, 42 × 26,5 cm (jedna jeho starší varianta se objevila při prodeji zbytkového statku na Hrubé Skále
a pocházela z dvacátých let). Velice si považuje malby s fiktivní podobou Jana Melichara Bořity na Sokolnicích (52 × 46 cm), ale i sv. Václava z roku 1954 (61 × 49,5 cm), který vznikl na přání paní Radmily
188 Soukromý archiv Radmily Tužínové, dopis Ludvíka Vacátka Antonínu Dvořáčkovi z dubna 1953.
189 Soukromý archiv Radmily Tužínové, dopis Ludvíka Vacátka Antonínu Dvořáčkovi ze 7. prosince 1955.
190	Tamtéž.
191 Soukromý archiv Radmily Tužínové, dopis Ludvíka Vacátka Antonínu Dvořáčkovi z 8. listopadu 1955.
192	Tamtéž.
193 Soukromý archiv Radmily Tužínové, dopis Ludvíka Vacátka Antonínu Dvořáčkovi ze 7. prosince 1955.
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(podobný svatováclavský motiv Vacátko maloval o něco dříve, roku 1952, pro telnického faráře Františka

se zdál malíři zřejmě zpočátku reálný, neboť se odhodlal k řadě drobných kreseb a k motivu se vracel

Hrubého). Do rodinné kolekce se dostal již zmíněný Dragoun z roku 1951 (72 × 47,5 cm), dar Antonínu

i rozměrnějšími malbami.

Dvořáčkovi k padesátým narozeninám (obr. 148). Mají tu kolorovaný výjev Zborov, barevnou obdobu nedávno v aukci dražené litografie z roku 1947 (51 × 43 cm), dvě varianty oblíbeného Plavení koní, jedno

Dílo přežívalo několik let jako konvolut v rodinném sídle na statku ve Vladimírově a posléze v domku na okraji města Myjavy (obr. 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156).

nevelké a nedokončené, studii k velkému obrazu z jiné kunvaldské sbírky (32 × 52 cm), druhé rozměrnější (89 × 65 cm) a velmi působivé díky mistrně provedené hře světel a stínů, svěží a živé modelaci
nahých figur (jako model k jedné postavě stála i paní Marie). Dochoval se rovněž Vacátkův nedokončený
Autoportrét (51 × 43 cm), jen letmo naskicovaný uhlem, ale také Kyrysník (47 × 41 cm) a Útok kyrysníků

Obraz se následně stěhoval do Pardubic a po tři léta (2011–2013) se jako zápůjčka vyjímal na čelní

u Slavkova r. 1805 z roku 1952 (36 × 62 cm). Za zmínku stojí několik drobných perokreseb s válečnou

stěně přednáškového sálu Muzea památníku Mohyly míru u Slavkova. Dva jeho tehdejší odborní pracov-

tematikou a typicky rozevlátým rukopisem, sádrová, dodatečně polychromovaná plastika Jezdce na koni

níci, velcí a uznávaní znalci bitvy, PhDr. Jaromír Hanák, autor Průvodce po Slavkovském bojišti, Průvodce

z roku 1899 (výška 41 cm).

po krajině bitvy „tří císařů“, a Mgr. Milan Koudelka, dnes pracovník Muzea Blanenska, se při prohlídce díla

Když se na podzim šestapadesátého roku malířův život uzavřel, tak se přítel ze všech známých nejvíce přičinil, aby se na Vacátka nezapomínalo, ke stému jubileu narození publikoval v brněnském Směru
článek, v němž se vyznal z obdivu k jeho umění.

194

Druhá dcera Svatava Havlíková a její rodina žije na Slovensku v Myjavě, vlastní další Vacátkovy

netajili jistými pochybnostmi. Při jeho slavnostní instalaci 13. května 2011 podrobili Vacátkovu panorámu
kritickému ohledání a věcné analýze.
Hned zkraje sobě a přítomným položili několik nezbytných otázek. V jakém okamžiku autor bitvu
zachytil? V jakém reálném konkrétním místě? A konečně, kdy se malba slavkovské bitvy vlastně zrodila?

obrazy, kresby, litografii a plastiky. K těm nejkvalitnějším patří malba Kyrysník z počátku padesátých

Následující živá a zajímavá polemika je vděčným příkladem toho, co všechno může jeden i nedokončený

let (57 × 44 cm), návrh okenní vitráže s postavou sv. Václava (34,5 × 23 cm) z roku 1953. Zvlášť zdaři-

obraz způsobit. Tištěný přepis tehdejší debaty, který od jejích účastníků autor knihy a majitel díla obdr-

lý je Ženský akt (57 × 45 cm), pozornost si zaslouží perokresby a kresby tužkou (Hříbata, 19 × 23 cm),

žel, bude nyní z valné části citován.

drobná kreslená Jezdecká podobizna Tomáše G. Masaryka, pořízená krátce po prezidentově úmrtí

Určení původu díla experti nezpochybnili: „Autorem kresby na kartonu […] o rozměrech 75 × 468 cm

14. září 1937, nedatovaný Husar, časté autorovo téma Oráč (14 × 18,5 cm). Najdou se zde i drobné

je nepochybně Ludvík Vacátko. Kolorovaná, evidentně nedokončená kresba (jde vlastně o skicu) není sice

barevné studie – Hlava hnědého koně a Bílé hříbě (obě 16 × 16 cm). Soubor obohacují dvě plastiky,

signovaná, ale je prokazatelně originálem zamýšleným do muzea na Mohyle míru, či Slavkova.“ Avšak po

drobný bronzový Voják na koni (výška 20 cm) a sádrový model Jana Žižky na koni, jeden z návrhů ne-

tak dlouhé době a bez kontaktu s pamětníky, konstatoval dr. Hanák, „není snadné dopátrat se toho, co

realizovaného pomníku (výška 55 cm), který autor vystavoval na přelomu let 1924 a 1925 v pražském

asi výjev představuje – například se zdá, jako by francouzští kyrysníci útočili proti vlastní pěchotě – což

Rudolfinu.

je samozřejmě nesmysl, ale snad jsme na určité vysvětlení přišli.“

Při bližším ohledání souboru vlastněného paní Svatavou Havlíkovou čekalo na podzim 2007 autora

Sama podoba bojové scény se ale oběma zdála nejistá. „Jediné nasazení francouzských kyrysníků,“

knihy jedno velké překvapení. Konečně se totiž objevila hledaná Bitva u Slavkova. Obraz přivezl po smrti

zdůraznil Mgr. Koudelka, „jsem zaznamenal v oblasti Blažovice – Kruh – Holubice. Těžké francouzské

malíře Antonín Dvořáček z Kunvaldu. Do rodinného domu nevelkých rozměrů se však nehodil, nenašla se

jezdectvo operovalo skutečně asi jen ve zmíněné oblasti – zvlášť pokud mělo dojít ke srážce s protivníko-

jediná stěna, kde by se v celé délce a nezbytném odstupu mohl uplatnit. Dvořáčkovi dílo nabízeli k od-

vým jezdectvem. U Blažovic se rovněž motal 13. lehký pluk (přišel tam o plk. Castexe). Do boje o Kruh

koupení okolním muzeím, leč bez kladného výsledku. Ve svém provedení i rozměrech se bitva výrazně liší

a Holubice pak kolem poledne zasáhla Caffarelliho pěší divize.“

od toho, jak byla prezentována a popisována dobovým tiskem. Nejde totiž o malbu, ale kombinovanou

A koho že to z účastníků boje malba představila? Podle názoru Milana Koudelky „zachytila scénu,

techniku (kolorovanou kresbu uhlem) v jistém poměru k zamýšlenému formátu. Na místo deklarované

kdy Liechtensteinovo jezdectvo napadá pravý bok Caffarelliho divize a je odráženo těžkým francouzským

velikosti 200 × 600 cm jde o úzký podélný pás, téměř identický se starší bitevní scénou od Kolína. Záměr

jezdectvem – Nansouty. Z obrázku není patrné, zdali se jedná o karabiníky, či kyrysníky, ale to je celkem
jedno, bojovaly tam oba druhy jezdectva. Takže pokud nebyl autor úplně mimo, lokalizoval bych tuto

194	DVOŘÁČEK, Antonín, Stoleté výročí malíře Ludvíka Vacátka, Směr, 1973, 3, s. 8.
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Několik pochyb v mysli všech přítomných ovšem nadále přetrvávalo. „Byl jsem také na rozpacích,
že by francouzští kyrysníci útočili na vlastní pěchotu,“ přidal se Jaromír Hanák, „jestli to nejsou Rakušané, pak by v úvahu přicházeli už jen Rusové. Co ale pěšáci z pravé strany? Pokud jsou to Francouzi, vše
tomu ostatně nasvědčuje, tak zřejmě postupují k Prateckému návrší.“
A tak nezbylo, aby znalci vyrukovali se slibovaným rozřešením záhady: „Jedno, možná krkolomné
vysvětlení bych měl,“ oznámil po chvíli mlčení dr. Hanák: „Ti tři čtyři střelci uprostřed náleží k francouzským pěším oddílům, které operují v sousedství (kde lze v pozadí tušit nepřítele – takže neútočí proti
skupince vlastní pěchoty), vlevo zatáčející francouzské jízdě a osamělému (francouzskému či ruskému)
jezdci s dvojspřežím a muničním (?) vozíkem.“
S obdobným příspěvkem se přidala i protistrana: „Já bych to viděl podobně,“ hlásil Milan Koudelka:
„Zdá se, že veškerá pěchota na obraze patří k nějakému francouzskému lehkému praporu. Pokud jde
o směr a cíl jezdeckého útoku z levé strany, mám za to, že autor pojal své dílo panoramaticky, výjev plánoval do zakřivené či kruhové výseče (o neznámém poloměru). V takovém případě francouzští kyrysníci
útočí správným směrem.“
A kde že se to vše odehrálo? „Jest nám položiti otázku,“ vstoupil Mgr. Koudelka znovu do diskuse,
„kde se mohl vyskytovat lehký pěší prapor spolu s kyrysníky? Pravděpodobně jde o severnější část bo-

| Zavěšení Vacátkovy
Bitvy u Slavkova
v Muzeu Památníku
Mohyly míru, foto autor,
květen 2011

jiště, snad o Staré Vinohrady či prostor Blažovice – Santon […]. Ten kopec je dosti dominantní, takže by
se mohlo jednat o Pratecký kopec, ale nepřekvapilo by mne, kdyby to byl Santon.“ Jak se později ukáže,
řečník trefil rovnou do černého.195
Takzvanou uměleckou licenci, tedy právo autora na vzhledový a významový posun původního reálného podnětu v uměleckém díle, musíme brát v potaz, patří totiž bytostně k podstatě každé tvůrčí činnosti. Míra takového rozdílu se ale mění případ od případu, v závislosti na povaze zpodobované látky
a aplikovaného druhu umění. Zdá se, že oba experti očekávali od autora hlubší a věcnější shodu s předmětem zájmu, svědčí o tom jejich závěrečné slovo: „Člověk, který vyučuje na kadetní škole, by měl dbát
alespoň na základní shodu s terénem.“ I tak si ale historické, estetické a věcné hodnoty obrazu vysoce
cenili. „Nu, což? Veliká škoda, že je obraz nedokončen, byla by to bomba […]. Každopádně je to zajímavý
a velmi cenný kousek. Blahopřejeme.“
Na třetí položenou otázku, kdy byl obraz Vacátkem namalován, ale spolehlivou odpověď znalci neposkytli. Dle jejich tehdejšího dobrozdání vznikl v roce 1947 jako pokus o shrnující, leč předběžnou studii,
jejímuž dokončení zabránila proměna politického klimatu po roce 1948.

V této otázce se však mezitím pokročilo výrazně vpřed. Dnes již totiž s jistotou víme, jaký terén si
pro svoji vizi malíř skutečně zvolil a co divákům nabídl. Ztracený a nedávno znovuobjevený dopis paní
Svatavy Havlíkové z roku 2008, jedné z dcer Antonína Dvořáčka, hlavního iniciátora vzniku díla a jeho
prvního vlastníka, dává na tyto otázky přímou odpověď. V dopise totiž konstatuje, že „děj obrazu je situován na pole Staré Vinohrady při obci Blažovice. V pozadí je silueta Prateckého návrší, a nebo Pratecký kopec. Na jeho vrchu byla na památku bitvy postavena Mohyla míru. V oblasti Starých Vinohradů se
odehrály největší jezdecké boje, kde zasáhly české kolony s velkou silou a udatností.“
Velká Vacátkova studie (návrh) bitvy, doprovázená sérií menších či středně velkých obrazů, inspirovaná dojmy a náčrty z památného bitevního pole u Slavkova, vznikla tedy později, až po autorově
návštěvě u Dvořáčků v rozmezí let 1951 až 1953, nejpozději roku 1954. Útok francouzských kyrysníků
1805, datovaný rokem 1952, až nápadně připomíná seskupení jezdců v levé části sledovaného obrazu.
K jeho dokončení nedošlo kvůli tomu, že „tehdejší společenské dění nepřálo historickým tématům a obraz tak zůstal nedokončen. Slovy mistra Vacátka – v popředí dění byla železná kavalkáda – traktory,
kombajny a jiné stroje – a ne jízdní kavalkáda, a proto obraz odložil.“196

195	Text polemiky v soukromém archivu autora knihy. Obsah stanovisek a závěrů diskutujících obdržel autor knihy v příloze
v průběhu vernisáže.
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196 Soukromý archiv autora knihy, dopis Svatavy Havlíkové z 5. prosince 2008.
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11| Opona kolínského divadla – naděje i marnost

| Mgr. Milan
Koudelka a PhDr.
Jaromír Hanák
při slavnostní
instalaci obrazu
Bitvy u Slavkova,
foto autor, 2011

Čas od času můžeme na stránkách starších výtvarných publikací narazit na reprodukce Vacátkových
drobnějších užitých prací, příležitostné zakázky, oslavné adresy (Slavnostní adresu kolínského Sokola
Josefu Svatopluku Macharovi, k jeho šedesátinám, 1924; Návrh diplomu zemědělské rady české, dvacátá
léta, 64 × 44 cm, Národní památkový ústav, SZ Slatiňany).
Pokud se ale naskytla příležitost, pustil se umělec i do zakázek reklamní a uměleckoprůmyslové
povahy, do návrhu plakátu pro Agravil (76 × 59,5 cm), přípravek proti motolici hovězího dobytka, ovcí
a koz, nebo do kresby jako odměny pro vítěze dostihových závodů.
Mezi ty větší a náročnější úkoly náležela malba divadelních opon. Již ve třicátých letech 20. století,
za pobytu u matky v Pardubicích, vytvořil malovaný závěs divadelního sálu zdejšího pověstného hotelu
Veselka. Restauraci, kino, divadelní sál, prostory vyhrazené k výstavám znal nejen z občasného posezení
s přáteli, v roce 1923 zde totiž na přehlídce výtvarných originálů jedno či dvě díla sám vystavoval. Jeho
zdejší opona zřejmě garnýžového typu, malovaná nestálou kaseinovou temperou, sloužila svému účelu
až do roku 1966, kdy byla během převozu do nového působiště neopatrným zacházením a prudkým deštěm vážně poškozena a následně zničena.
Kdy ale vznikla, a zejména jak vypadala, nevíme. Vnější podobu hotelu, fasádu a její proměny
v čase, několikeré přístavby jsou dobovými snímky náležitě doloženy, vnitřek a zejména specializované
sály již nikoliv. Jisté však je, že se to dnes, kdy hotel sám již neexistuje, nejspíš ani nedozvíme.197
Další příležitost uplatnit své sklony k monumentální malbě nalezl umělec v zakázce na oponu pro
Městské a oblastní divadlo Kolín. Jeho budova projektovaná ve funkcionalistickém stylu vyrostla těsně
před druhou světovou válkou (1937–1939) podle projektové dokumentace Jindřicha Freiwalda (autora

| Mohyla míru
na Slavkovském
bojišti, foto autor,
2011

divadel v Hronově, Poděbradech, Chrudimi). Slavnostní otevření dokončené budovy se konalo ve stísněných poměrech okupační správy 12. listopadu 1939. Vnitřní úpravy prováděly pražské a další vesměs
přespolní firmy. Jevištní dekorace vznikly v ateliéru Františka Petránka z Prahy, truhlářských prací se ujala firma arch. Karla Chochola ml., nábytkovou výbavu zajistil arch. Josef Frančík, strop hlediště vymaloval
a výtvarně dekoroval akad. malíř Josef Sejpka.198 Dokončovací práce pokračovaly i po válce, na přelomu
čtyřicátých a padesátých let se začalo uvažovat o oponě.
197	Databáze amatérského divadla, Opona v sále hotelu Veselka, Ludvík Vacátko, srovnej: Divadelní oddělení Národního
muzea, Pozůstalost Jan Port, Ka 11. (PORT, Jan – ŠTAPFER, Karel, Rukopis studie, 1966, s. 15).
198	Blíže viz RŮŽIČKA, Bohumil (ed.), Divadlo v Kolíně, 1883–1939: Památník vydaný divadelním družstvem, spolkem pro
postavení divadla v Kolíně, k otevření nového divadla dne 12. listopadu 1939, Kolín 1939.
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Není zcela jasné, kdo Ludvíka Vacátka k práci přizval, zřejmě nějaký představitel města a přítel

nátěru lícové strany plátna, následné malířské přípravy a podmalby provedené pravděpodobně na vo-

divadla, který malíře a jeho tvorbu dobře znal (možná Robert Marek, redaktor Literárních a uměleckých

dorovné ploše jeviště, přikročit jak k práci na detailech, tak k celkovému rozvržení motivu, kontrolním

sbírek Kolína – LUSK, či Bohumil Růžička, dramatik a režisér divadla). Skutečnost, že projektovaná opo-

pohledům zblízka, náhledům z většího odstupu a různých zorných úhlů. Následná barevná a světelná

na dospěla od přípravné fáze až k realizaci, je důkazem toho, že si umělec v divadle a ve městě získal

akcelerace částí, pečlivé provedení dominant si vynutily sestavu variabilního lešení a žebříků různé délky,

alespoň ve výchozí etapě náležitý respekt a podporu. Vznik tohoto důležitého článku a atributu divadla

složitou organizaci pohybů a vysoké fyzické i psychické nasazení. Předpokládáme, že malíř nepracoval

nemohl nikdo ze zainteresovaných jen tak ignorovat, neboť se předpokládalo, že změní a rozšíří dispozice

sám, ale s občasnou pomocí zvídavých a ochotných dobrovolníků, místních ochotníků, pracovníků údržby

stávající scény. Proces tak dozajista pozorně monitoroval ředitel M. Vojta, šéf výpravy a zatímní výtvarník

a správy budovy, snad i vlastního výtvarně zasvěceného syna, což však nejsme po tolika letech schopni

K. Třešňák i většina členů tehdy činného hereckého ansámblu – J. Bárta, D. Hajská, L. Hodačová,

konkrétně a věrohodným způsobem doložit.

K. Kastner, J. Koldovský, A. Martínek, M. Mokošín, A. Šeplavý, F. Šeplavý, V. Záhořík. Činorodou aktivitu
v tomto směru vyvíjeli i zdejší ochotníci.

Podle kreslených návrhů a dvou (možná i několika dalších) malovaných verzí vznikla obrovitá kompozice o rozměrech 5,5 × 8,5 metru, tedy více než 46 m2. Vzdor tomu úkol v krátkém čase zvládl, ač

Víme s jistotou, že realizace mechanicky zvedané a spouštěné opony probíhala o divadelních prázd-

bojoval se stále se zhoršujícím zdravotním stavem. Plochu plátna zaplnil seskupením alegorických figur

ninách v červenci a srpnu 1952, kdy jeviště potemnělo a prostor budovy se na několik týdnů téměř vy-

a dvojicí jezdců na koních. A právě výjevy s koňmi, kterých si tolik po celý život vážil, staly se zřejmě

prázdnil. S touto událostí je ale spjata řada nejasností. Jedna z nich je vzhledem k tehdejším i dnešním

i v této věci hlavní příčinou problémů. O finální výtvarné podobě divadelní opony v Kolíně nemáme ani

zvyklostem uplatňovaným u uměleckých realizací zvlášť důležitá. Můžeme Vacátkovo pojetí opony pova-

dnes jednoznačnou a úplnou představu. Dílčím způsobem ji přibližují dvě Vacátkovy olejomalby, poříze-

žovat za součást předchozí veřejné soutěže a odbornou komisí vybraný vítězný návrh, nebo za jakýsi au-

né zřejmě v kunvaldském ateliéru, dva drobné, nepochybně předběžné návrhy budoucího díla (63 × 90

torův pololegální, soukromý a prestižní podnik? Mohlo se stát cokoliv, nedostatečný počet přihlášených,

a 63 × 91 cm), opatrované Regionálním muzeem v Kolíně. Oba se od sebe liší pouze v detailech. Nejsou

či jejich rezignace v průběhu soutěž zkomplikovaly, ba za jistých okolností i znemožnily. Zda se ovšem

ovšem, jak bylo u malíře zvykem, datovány, a není tudíž zřejmé, v jakém pořadí vznikaly. Nevíme, zda

nějaké předběžné schvalovací veřejné řízení skutečně konalo, nevíme, neboť o něm zdejším archivem

dílčí kompoziční změny a odlišná zpracování jednotlivých částí, k nimž v jedné či druhé verzi došlo, před-

a muzeem uchovávané podklady mlčí.

stavují ústup od předchozí koncepce, nebo naopak její drobná vylepšení. Návrh počítal s trojím syme-

Jako chybu musíme však Vacátkovi vytknout, že předem a zřejmě ani v průběhu prací svoji umělec-

trickým seskupením figur. Na levé straně předního plánu rajtují dva rozjaření jezdci své bujné vraníky,

kou koncepci s úřady na vyšší, zejména celostátní úrovni nekonzultoval, nedospěl k potřebnému širšímu

zatímco jim hlavy ovívají temné perutě sokolů. V pozadí a v blízkosti středové osy pózuje alegorická

názorovému konsenzu a výraznější podpoře své myšlenky. Jestli se nakonec alespoň o získání větší příz-

skupina, svalnatý muž s vlajkou a tři ženské postavy, zřejmě alegorie Čech, Moravy a Slovenska. Pravou

ně příslušných míst pokusil, dnes rovněž nevíme, avšak konečný výsledek celého řízení ukazuje, že se

stranu scény zaplnil zástup mužských a ženských postav s atributy věd, poznání, další zosobňují mateř-

umělci docílit kýženého výsledku nepodařilo. Zda tak a ve správný čas učinilo i vedení divadla, zůstavá

ství a obrozování života.

rovněž otázkou bez odpovědi.

Druhá varianta získala z podnětu autora či doporučení zvenčí ve všech hloubkových plánech pečlivější

Pokud se někdo ve městě za Vacátka postavil, patřil nepochybně do okruhu, pro který jeho dílo

zpracování, zástup zprava se očividně rozrostl a zmohutněl, přidaly se postavičky dětí, také nálada všech je

představovalo po léta nespornou hodnotu. Tito lidé ovšem tváří v tvář sílícímu politickému tlaku a od-

poněkud radostnější. Nakolik však tyto návrhy odrážejí finální podobu kolínské opony, nejsme schopni jed-

mítavým či opatrnickým postojům svého okolí měnili nedávné dobře míněné postoje, nebo v krajních

noznačně určit. Jistotu nemáme ani o konečné podobě rámující bordury, která, jak naznačují oba návrhy,

případech své někdejší funkce a pozice již opouštěli.

měla lemovat okraje opony širokým spodním pásem s městským znakem uprostřed. Výše uvedené obrazy

V Kolíně tehdy nebyl k dispozici, kromě sálu divadla zdejšího gymnázia, podobně rozsáhlý prostor,

nabízely všem na díle zainteresovaným vcelku jasný náhled a představu. Vedení divadla pak vybídlo malíře,

který by se k takové rozměrné akci hodil. Nový, návštěvníky nepřehlédnutelný jevištní útvar si musel

předpokládáme, že se souhlasem provozovatele MěNV Kolín, aby se pustil do práce. K dispozici nemáme

tzv. sednout, zapadnout do barevného, formálního, obsahového, stylového a psychologického kontextu.

ovšem téměř nic, ani smlouvu o dílo, ani dohodnuté finanční podmínky a požadavky celé akce.

Proto bylo plátno instalováno na rozhraní jeviště a divadelního sálu, který se tak na dva tři měsíce změnil

Postupně se rodící originál, jeho násobené rozměry, stylovost, převážně chladný kolorit mohl ovšem

v mohutný malířský ateliér. Jen tak mohl autor po dokončení podkladních nátěrů, klihového a šepsového

u někoho vzbuzovat rozpaky. Vzhledem k tomu, jak se celá záležitost dále vyvíjela, můžeme předpokládat,
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| Průčelí kolínského
divadla, foto autor,
2007

že navrhovanou scénu přijala zadávající organizace se souhlasem a uspokojením. První výhrady a námit| Plakát ke
slavnostnímu
matiné,
soukromý
archiv autora

ky se tedy objevily až v průběhu dalších realizačních etap a časem postupně sílily.
Že se záležitost s oponou nebude vyvíjet podle představ a přání autora, vytušil kruh kolínských
divadelníků a místních příznivců poměrně záhy, krátce po zahájení malířských prací. Nasvědčuje tomu
i znění následujícího dopisu z 11. července 1952, v němž kdosi (jméno pisatele chybí) ze zaměstnanců
divadla umělci doporučil, co by měl pro zdar svého díla v nejbližší době udělat. Pisatel mu vytýkal zejména neznalost, a tím i podcenění názorů úředníků státní správy a možného zamítavého stanoviska ministerstva kultury. V prvé řadě ho proto žádal, aby „v tak důležité úpravě divadla“, pokud to bude možné,
„ukázal své návrhy ministerstvu, nebo popisně uvedl svůj návrh“.199 Adresátu se tu dávalo na vědomí, že
o výsledku nebudou rozhodovat jeho místní příznivci ani lidé od divadla, nýbrž někdo docela jiný a odjinud. Z řádků lze vyčíst i jistou skepsi a nedostatek odvahy hotové dílo obhajovat: „Uznáte zajisté, že
toto opatření není zásahem byrokracie či ješitnosti nás, divadelníků, ale docela prostým opatřením toho,
co vyžaduje respektování státního zřízení, jak nám říká velmi často s. prezident Gottwald.“200
Obrazu se po jeho dokončení ujaly šikovné ruce povolaných textilních dělnic, aby připojily efektní
dekorativní prvky, přišily spodní vrstvy hutné a těžké látky (sametu) pro stabilizující zatížení, pro příznivé
akustické poměry na scéně i v hledišti, k eliminaci nežádoucích průsvitů jevištních reflektorů, vržených
stínů, díky čemuž se tak pomalovaná textilie mohla ve druhé polovině roku 1952 proměnit ve funkční
divadelní oponu.

K zavěšení a spuštění dokončeného díla přece jen došlo. Dokládá to plakát ke slavnosti, pořádané
v divadelní budově 14. prosince 1952. Dávalo se v něm na vědomí, že k 70. výročí založení zdejšího
divadelního souboru se bude pořádat slavnostní matiné, v jehož rámci bude spuštěna opona, mistrovské
dílo akademického malíře Ludvíka Vacátka.201
Avšak už na jaře roku 1953 se mezi lidmi začaly šířit první projevy nesouhlasu. Zdánlivě se nic
nedělo, leč v zákulisí a kuloárech se ozývaly varovné a zpochybňující řeči: nová opona se prostě některým zdejším lidem a vlivným činovníkům nezamlouvala.202 Otázka, kterou si řada lidí v Kolíně tehdy
kladla, tedy co se bude s dokončenou oponou dále dít, se však ještě poměrně dlouho nedočkala odpovědi. Vždyť teprve v říjnu 1954, tedy více než po dvou letech, se po zásahu některých místních činitelů
a pražských úřadů sešla dlouho očekávaná odborná komise složená ze zástupců ministerstva kultury
a svazu výtvarníků, prof. Františka Tröstra, architekta Josefa Svobody, Františka Kopance a pracovníků místního divadla, která měla vydat stanovisko, jak se s oponou definitivně naloží (obr. 142, 143).

199 SOkA Kolín, fond: Městský národní výbor Kolín, bez inv. č., Kronika města Kolín 1953–1955, rok 1954, s. 66.

201 SOkA Kolín, fond: Městský národní výbor Kolín, bez inv. č., Kronika města Kolín 1953–1955, rok 1954, s. 66; Regionální
muzeum Kolín, Snímek pozvánky k slavnostnímu zavěšení opony divadla v Kolíně – bez inv. č.

200	Tamtéž. Blíže viz ŠORMOVÁ, Eva (ed.), Česká divadla, Encyklopedie divadelních souborů, Praha 2000, s. 96–98.

202 SOkA Kolín, fond: Městský národní výbor Kolín, bez inv. č.; Kronika města Kolín 1953–1955, rok 1954, s. 66.
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Důvodem k výhradám se staly pro poválečné poměry nepřijatelné symboly a zřejmě i jistá klasičnost

ké či alegorické motivy v českém divadle, užívané na oponách, odkazují povětšinou na obrozenecké ideje,

a nezvyklá stafáž figurální scény, která se u autora jako Vacátko nemohla obejít bez přítomnosti koní,

divadelní tematiku či krajová specifika.“ Zajímavé je ale, co v Purkrábkově hodnocení vzápětí následuje:

bez motivu, jenž se ovšem u divadelních opon hned tak neobjevoval. Zápis z jednání expertů pak

„Tento dramatický výjev je ovšem momentkou zachycující zlomek času. Motivy opon bývají koncipovány

přinesl zásadní a pro malíře osudové rozhodnutí: „Komise odborníků ocenila vřele význam životního

tak, aby přes zachycení příběhu odkazovaly na jistou nadčasovost […]. Dostáváme se tak do oblasti – mi-

díla mistrova pro naši kulturu a jeho veliké zásluhy o výchovu našich nejlepších akademických malířů.

nulost–budoucnost, kdy pomlčkou jsme my v naší časové realitě. Je to symbol a výzva pro nás.“

S uznáním potvrdila, že opona je typickým dílem mistra, svým pojetím i provedením spadajícím do

Z výše uvedených připomínek a nového zhodnocení pramenů tak vyplývá, že závěrečné rozhodnutí

doby vrcholné umělecké tvorby Vacátkovy.“203 Vznesla však i závažné připomínky k jejímu ideovému

z podzimu roku 1954 o odstranění Vacátkova scénického závěsu z kolínského divadla nelze spojovat

vyznění a věcnému zaměření: „Poněvadž opona svým pojetím nevystihuje život a práci dneška, nehodí

pouze s dobovými ideologickými a politickými důvody. Příčiny odmítnutí je nutno hledat i jinde, v povaze

se dobře k zavěšení do divadla, proto komise doporučila, aby dílo bylo jako monumentální umělecký

samotného díla a jeho proponované funkce. „Kompozice kolínské opony je velmi dynamická a na první

obraz uloženo v Národní galerii v Praze.“

pohled připomíná útok cizích nájezdníků a pasívního davu, který se nájezdníkům nebrání. Teprve bližší

K němu ale nedošlo, tehdy se „ideově nenáležité práce“ z galerijních sbírek spíše vyřazovaly. O rok

zkoumání nám odhalí, že vlajka není zplihlá, ale že ji někdo vztyčuje, že dav není rezignovaný, ale vítají-

později, v listopadu 1955, se měly na povrchu závěsu objevit první trhliny, což nakonec vedlo k jeho

cí.“ A zde Purkrábkův text upozorňuje na autorovy dodnes přehlížené koncepční chyby: „Zarážející je, že

pozdější likvidaci. Městská scéna v Kolíně potom užívala oponu navrženou architektem Jindřichem Frei-

se to neprojeví v gestech, ale v mimice a to je pro vnímání monumentální malby nevýhodné.“

waldem, od roku 1988 její tkanou textilní verzi z gobelínky ve Valašském Meziříčí.

Musíme uznat, že se odborná komise ve svém posudku snažila věc objektivně zhodnotit a vysoce
ocenila Vacátkovo životní dílo, současně však doporučila oponu odstranit, neboť se, jak již bylo řečeno,
ukázala „jako nevhodná pro divadlo“. Autor tehdy žil, jak jsme již uvedli, ve svém světě a v poměrech
poúnorového režimu (o němž si již vytvořil jasnou představu) neuměl nebo ani nechtěl domýšlet důsled-

Příběh Vacátkovy kolínské opony však ještě neskončil. Podle příspěvku Jana Hory v Databázi českého amatérského divadla se srolovaná opona v roce 1968 dosud nacházela v kostymérně divadla, a vedení

ky, alternativy a možnosti svých obrazných, obsahových i formálních postupů a zásad. Jak jsme již byli
dříve svědky, dokázal si nejednou stát na svém, a to za každou cenu.

dokonce uvažovalo o jejím opětovném využití. Po čtrnácti letech, kdy byla vystavena nevyhovujícím pod-

Další podněty, které by vyjasnily a rozšířily dosavadní neúplné poznatky o sporné a zavržené opo-

mínkám, musela být ovšem shledána ke svému původnímu účelu již zcela nezpůsobilou. A to byl teprve

ně, přinese patrně až budoucí zkoumání korespondence Ludvíka Vacátka s některými členy Dělnického

její definitivní konec.204

ochotnického spolku J. K. Tyla v Kolíně. Svazek umělcových dopisů z první poloviny padesátých let získalo

V nedávné době jsme v hodnocení této Vacátkovy práce pro kolínské divadlo zaznamenali něko-

Regionální muzeum Kolín v létě minulého roku z pozůstalosti po zdejším divadelníku Karlu Mrzílkovi. Au-

lik nových a zajímavých postřehů. Za objektivní, zasvěcený a inspirující pohled lze považovat příspěvek

tor knihy se o existenci těchto dosud neznámých dokumentů dozvěděl příliš pozdě, než aby na ně mohl

Mgr. Pavla Purkrábka z července 2016, zpracovaný pro připravovanou knihu Malované opony divadel čes-

na stránkách této knihy zasvěceně reagovat.

kých zemí II. „Figury i dynamika jsou vypracované energicky a velmi dramaticky,“ podotkl pisatel v textu
a stvrdil tím důležitý rys a výrazový znak, jímž Vacátkovo dílo disponovalo od rané doby až po samotný
závěr života. Tento způsob podání a zpracování však autor nepovažoval za šťastný a zdařilý, neboť se jím
komplikoval přehled o celku a znejasnil výsledný zážitek diváka usazeného v hledišti. Nedostatky díla pisa-

Neradostný příběh Vacátkovy malované opony náleží k pohnuté historii kolínského divadla, které

tel rovněž spatřuje v obsahovém posunu zobrazeného výjevu. „Je to poměrně netypické, protože symbolic-

v období let 1948–1992 procházelo složitým organizačním i uměleckým vývojem. V letech 1948 až 1960
působilo jako Městská a oblastní činoherní scéna, následně jako Městské divadlo Kolín (1960–1968),

203	Regionální muzeum Kolín, Krajské divadlo Kolín, bez inv. č., korespondence. Návrhy na oponu kolínského divadla, U 340,
nedat., olej na plátně 63 × 90 cm, U 193, nedat., 63 × 91 cm, olej na plátně.
204	Opona v Mětském divadle v Kolíně, blíže viz Databáze českého amatérského divadla, dostupné online:
<http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=opona&id=80> [1. 4. 2018].
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v letech 1968–1990 Krajské divadlo Kolín a nakonec pod patronátem městského magistrátu vystupovalo
pod názvem Divadlo Kolín (1990–1992). Rozkolísaná kvalita inscenací, složité a konfliktní vztahy uvnitř
personálně proměnlivého a nevyváženého souboru, pokles zájmu veřejnosti a návštěvnosti některých
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představení vedly na počátku září 1992 k rozpuštění souboru a ukončení činnosti stálé profesionální divadelní scény ve městě.205

V době prací na divadelní oponě malíř projevil přání v Kolíně po letech znovu vystavovat, do cesty se
však postavila gradující nemoc. V lednu 1953 proto žádal ředitele Roberta Marka, vedoucího Literárních
a uměleckých sbírek Kolína (LUSK), a kolínské organizátory o odklad plánovaného zahájení. „Stranou
proponované výstavy souboru mých prací v Kolíně na únor s politováním sděluji, že se jí nebudu moci zúčastniti kvůli léčení na klinice v Praze. Mimo to z nejnovějších prací nemám k tomu rámovaných mnoho,
takže počítám, že později buď v červnu, neb září by se mně podařilo výstavu uspořádat.“206 Zda nakonec

| Rodinná
hrobka
na starém
hřbitově
v Pardubicích,
foto autor,
2007

k výstavě přece jen došlo, není známo, dostupné přehledy výstav ji neuvádějí, mnoho času malíři ostatně
již nezbývalo. Kolínskou veřejnost tak Vacátkovo dílo znovu oslovilo až posmrtně na Výstavě Kolín a Polabí v dílech výtvarníků (1959).
V posledních letech života trpěl malíř vážnými potížemi se srdcem, které léčil od začátku pade-

12| Vacátkovo umění a jeho osudy

sátých let ve Vojenském lázeňském ústavu v Poděbradech (1950). Poslední dobou už nikam nejezdil,
Kunvald a statek neopouštěl, venku se přesunoval s těžkostmi a po domě i v blízkém okolí chodil jen
o berlích, se světem udržoval pouze písemný kontakt. V závěru seděl zachumlaný v ušáku a přikrývce,
stojan před sebou a maloval drobné obrázky (Bílé hříbě, 16 × 16 cm). Když vnoučata v jeho blízkosti
hlasitě pokřikovala a rušila ho při práci, vzpomněla před lety Zdena Sičaková, rozčílil se a házel po nich
štětce, které měl právě po ruce.
V žamberském Albertinu se pak nakazil jakousi infekcí, apaticky a vysílený ležel na lůžku bez patřičné péče personálu, až si ho zcela zuboženého vzala žena raději domů, aby se o něho společně s obětavou
hospodyní ze sousedství starala. A zde Na Paláci v Kunvaldu zastihla 26. listopadu 1956 umělce smrt.
Manželka žila na usedlosti až do roku 1971, nějakou dobu krmila dobytek místního JZD v Kunvaldu,
statek před jejím odchodem odkoupil lesní Josef Egrt.207 Žila u syna v Horních Měcholupech, zemřela roku
1973 a odpočívá s manželem v rodinné hrobce na starém pardubickém hřbitově.

Obrazy, litografie a plastiky potkávaly po autorově smrti zajímavé osudy. Některá Vacátkova díla,
jak jsme již v úvodu knihy uvedli, se stala součástí sbírek renomovaných muzeí a galerií, ne všechna ale
zůstala na svých místech. Nás ovšem v této chvíli zajímají především práce svázané s Kunvaldem, Orlickými horami, východočeským regionem, zdejšími i přespolními příznivci, opatrovateli umělcova odkazu.
Tyto místní, blízké odběratele a zájemce míval umělec hlavně na mysli, když volil témata a dějové
zápletky svých obrazů, neboť lidé z okolí měli k jeho portrétům koní a příběhům zvířat nejblíže. Některé
z nich, jež umělec ve svých obrazech ztělesnil, od dětství znali a v nejednom případě s láskou chovali.
Jejich příběhy se tak staly součástí individuálních osudů, rodinné a místní tradice. Umělec těmito obrazy
oslovoval i vzdálené obdivovatele a klienty s podobnou životní zkušeností.
Odbyt Vacátkových děl ovšem podmínily i věci mnohem prozaičtější, zejména naléhavé existenční
potřeby osiřelé umělcovy rodiny. Vdova rozprodávala z malířovy pozůstalosti obrazy, kresby a plastiky
téměř každému, kdo projevil zájem, další artefakty vyměňovala za nezbytné věci pro domácnost, textilní

205	Databáze českého amatérského divadla: PURKRÁBEK, Pavel: Kolín, Městské divadlo, návrhy opony, s. 1 a 2, dostupné
online: <http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=opona> [15. 3. 2018]; ŠORMOVÁ, E. (ed.), Česká divadla,
c. d., s. 96–98.

a průmyslové zboží. František Trejtnar se o tom zmiňuje v kunvaldské kronice: „Můj otec vyměnil jeden
docela pěkný obraz za nový oblek, který se hodil Vaškovi, neboť byl vyšší postavy.“208

206	Tamtéž.
207	Obecní úřad Kunvald, IX. kronika obce Kunvald (1991–1993), s. 473. Také nový majitel zde choval v ohradě své
pověstné divočáky – Vendulku a Richarda.
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208 Soukromý archiv autora, vzpomínka Františka Trejtnara; Obecní úřad Kunvald, IX. kronika obce Kunvald (1991–1993),
s. 473 a 476.
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Další práce se prodaly po ukončení výstavy v roce 1966, počátkem osmdesátých let získala trojici
Vacátkových obrazů místní galerie ve Slatině nad Zdobnicí. František Trejtnar zakoupil jedno srolované a poškozené plátno Zdraví (Život) z roku 1942, zasažená místa opravil a obraz uchoval. Jiné malby
a kresby získali zájemci v Rokytnici nad Orlicí, v Žamberku, Pěčíně, Letohradě, Kunvaldu, ale také
v Hradci Králové.
Portrét prezidenta Masaryka až do roku 1949 dominoval na čestném místě prezidentské kanceláře
Pražského hradu. Pro poúnorové poměry se nehodil a putoval do sbírek Národní galerie. Po vyřazení se
s jinými „nežádoucími“ díly dostal na Akademii výtvarných umění v Praze s tím, aby posloužil za podklad
nějaké studijní žákovské práce. Plátno se dostalo až ke studentu akademie Aleši Grimovi, výtvarníku
v Praze, Náchodě, v Litoměřicích, který obraz nepřemaloval, ukryl a zachránil. Objevil se potom na kun-

| Akademik
prof. František
Bílek (druhý
zleva) na
zahájení výstavy
obrazů Ludvíka
Vacátka (1966)
v Kunvaldu,
soukromý
archiv Františka
Trejtnara

valdské výstavě pořádané k malířovu jubileu v roce 1993.209
Jeden z největších Vacátkových obdivovatelů, milovník a chovatel koní Ing. Vladimír Mospan ze
Zákup zakoupil plátno Clydesdalští v královéhradecké prodejně starožitností. Skutečnost, že se mnohá
Vacátkova díla pravidelně objevují na exponovaných pražských aukcích, že o ně stojí sběratelé, je svědectvím, že ani po šedesáti letech od úmrtí autora zájem o jeho dílo nepolevuje.
Vacátkovým uměním – třebaže převážně jen litografiemi z pověstného alba – je zásobeno Městské
muzeum v Žamberku. Mají tu ale ještě olejomalbu Praze na pomoc, 1945 (77 × 123 cm), a sadu devíti
výjevů z cyklu Bohatýrství českého národa. Grafický list Husité u Domažlic zařadila do svých sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové. O Vacátkových dílech v hipologické expozici zámku a v kancelářích ve Slatiňanech jsme se již zmínili.
Umělec kupodivu nemá zastoupení v Galerii hlavního města Prahy, jeho jezdecké a zvířecí motivy
ovšem vřele přijaly rozmanité organizace na mnoha místech Orlických hor a východních Čech. Mnoho
z nich ale již stačilo změnit svého majitele. Dostaly se do kulturních zařízení plemenářských podniků
(Kostelec nad Orlicí, Potštejn), klubů kultury a domů osvěty (Lukavice, Mistrovice, Kameničná, Ústí nad
Orlicí, Helvíkovice), dlouhá léta zdobily stěny interiérů a sálů obecních úřadů (Mistrovice, Lišnice), místních galerií (Slatina nad Zdobnicí), společenské sály zemědělských družstev, učebny, sborovny a kanceláře základních škol a základních uměleckých škol.

| Z výstavy obrazů
Ludvíka Vacátka
v Kunvaldu
(1966), syn
Ludvík s matkou,
soukromý
archiv Františka
Trejtnara

209	Blíže viz Koně, katalog výstavy obrazů, plastik, kreseb, grafiky, tapiserií k příležitosti mezinárodního dostihového mítinku
1981 v Praze, srpen–září 1981.
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61 | Ženský akt s koňmi, 40. léta, olej, 76 × 58,5 cm, soukromý majetek

62 | Napájení koní, 1934, olej, 75 × 100 cm, majetek Hotelu Park v Piešťanech (SR)
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63 | Koně v bouři, 1934, olej, 50,5 × 62,5 cm, Národní hřebčín Kladruby nad Labem

64 | Předsvit, 1934, olej, 59 × 45,5 cm, Národní památkový ústav, SZ Slatiňany
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65 | Hlava klisny Varde, 1934, olej, 56 × 45 cm, Národní památkový ústav, SZ Slatiňany
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66 | Dvě koňské hlavy se štolbou Emilem, nedat., olej, 80 × 60 cm, Národní hřebčín Kladruby nad Labem
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67 | Nakládání sena, nedat., olej, 60 × 70 cm, Národní hřebčín Kladruby nad Labem
68 | Na vyjížďce, 30. léta, olej, 59 × 69 cm, soukromý majetek
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70 | Hlídání na pastvě, nedat., olej, 45,5 × 58 cm, soukromý majetek

69 | Portrétní studie hraběte Lažanského, nedat., kombinovaná technika, 29 × 30 cm, soukromý majetek
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71 | Koně, nedat., olej, 50 × 67 cm, soukromý majetek
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72 | Nad překážkou, nedat., olej, 35 × 50 cm, soukromý majetek
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73 | Koňský sněm, nedat., olej, 60 × 69 cm, soukromý majetek
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74 | U napajedla, nedat., olej, 60 × 69 cm, soukromý majetek
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75 | Trio, nedat., olej, 58,5 × 68,5 cm, soukromý majetek

76 | Kvarteto, nedat., olej, 58 × 52 cm, soukromý majetek
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77 | Práce na poli, 30. léta, olej, 58,5 × 68 cm, soukromý majetek
78 | Kůň, nedat., olej, 52,5 × 60 cm, soukromý majetek
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79 | Plavení koní, 1934, olej, 81 × 160 cm, Národní hřebčín Kladruby nad Labem

80 | Plavení koní, 1934, olej, 77 × 117 cm, soukromý majetek

222

|

Koně v životě a obrazech malíře Ludvíka Vacátka

| 223

82 | Z lesa, 1935, olej, 50,5 × 70,5 cm, soukromý majetek

81 | Sportovní jízda, nedat., 64 × 82 cm, litografie, soukromý majetek
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84 | Těžký povoz, 1939, olej, 70 × 79,5 cm, soukromý majetek

83 | Hlava koně, nedat., olej, 34 × 25 cm, soukromý majetek
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85 | Chladnokrevní ročci v Nových Dvorech, nedat., olej, 56 × 49,5 cm, soukromý majetek

86 | Akt, nedat., olej, 57 × 45 cm, soukromý majetek
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88 | Koňský sněm, nedat., olej, 60 × 69 cm, soukromý majetek

87 | Hříbata v Nových Dvorech, nedat., olej, 58 × 51 cm, soukromý majetek
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90 | Oráč s koňmi, 40. léta, olej, 48 × 67 cm, soukromý majetek
89 | Vožení písku z Vltavy, 1939, litografie na papíře, 60 × 78 cm, soukromý majetek
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91 | Oráč, 40. léta, kolorovaná perokresba, 14 × 18,5 cm, soukromý majetek

92 | Plavení koní, 1939, olej, 89 × 65 cm, soukromý majetek
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93 | Vláčení s koňmi, nedat., olej, 55 × 65 cm, soukromý majetek
94 | Velká orba, nedat., olej, 100 × 90 cm, soukromý majetek
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95 | Oráč, nedat., olej, 60 × 70 cm, soukromý majetek

96 | Maestoso, nedat., olej, 80 × 63 cm, soukromý majetek
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97 | Ve výběhu, nedat., olej, 57 × 67 cm, soukromý majetek
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100 | Koně, nedat., olej, 56 × 73 cm, soukromý majetek

99 | Oráč s koňmi, nedat., olej, 48 × 67 cm, foto Petr Kmošek
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101 | Plavení koní, nedat., olej, 100 × 120 cm, soukromý majetek

102 | U napajedla, nedat., olej, 45 × 50 cm, soukromý majetek
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104 | Netolický hřebec, nedat., olej, 73 × 86 cm, soukromý majetek

103 | Hlava koně, nedat., olej, 70 × 60 cm, soukromý majetek
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105 | Orání, nedat., olej, 50 × 70 cm, soukromý majetek
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108 | Trojspřeží, nedat., olej, 51 × 66 cm, soukromý majetek

107 | Plavení koní, nedat., olej, 95 × 105 cm, soukromý majetek
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110 | Mužský akt s koňmi, nedat., olej, 50 × 70 cm, soukromý majetek

109 | Alegorie s dítětem, nedat., olej, 77 × 75,5 cm, soukromý majetek
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111 | Obraz krásy, síly a čistoty, nedat., 30. léta, olej, 60 × 70 cm, soukromý majetek

112 | Ženský akt s koňmi, nedat., 30. léta, olej, 76 × 68,5 cm, soukromý majetek
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113 |		 Koně u brodu, nedat., olej, 61 × 71 cm, soukromý majetek
114 | Rajské plody, nedat., 30. léta, olej, 60 × 70 cm, soukromý majetek
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116 | Amazonka, 40. léta, olej, 52 cm, soukromý majetek

115 | Paní Marulka Hašková s koněm, 1942, olej, 89 × 67 cm, soukromý majetek
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118 | Praze na pomoc, 1945, olej, 77 × 125 cm, Městské muzeum Žamberk

117 |		 Jezdec, nedat., olej, 54 × 54 cm, soukromý majetek
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119 | Svoz obilí, 1943, olej, 60 × 70 cm, soukromý majetek

120 | Sacramoso, 1944, olej, 75 × 59 cm, Národní památkový ústav, SZ Slatiňany
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122 | Chladnokrevná hříbata v ohradě, nedat., olej, 58 × 61 cm, Národní hřebčín Kladruby nad Labem, OZ Slatiňany

121 | Vyvádění koní, 1945, olej, 71 × 74 cm, soukromý majetek
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124 | Koně, nedat., olej, 56 × 73 cm, soukromý majetek

123 | V hřebčíně, nedat., 58,5 × 51,5 cm, soukromý majetek
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1|	Ludvík Vacátko a ti ostatní

V

Vacátkův tvůrčí profil
a umělecký odkaz

Příběh vlastního života Můj životopis stručně a neúplně, který Vacátko napsal, nemáme k dispozici.
S jeho obsahem a přiloženými snímky se v roce 1958 seznámil nám již známý MVDr. Jan Zahálka, který
několik pasáží použil ve svém několikrát citovaném článku, zejména v popisu umělcova dětství a studií.
Různými cestami se jednotlivé Vacátkovy sentence objevily v novinových článcích, publikovaných vzpomínkách přátel i známých. Autoru knihy tedy nezbylo nic jiného, než se o tyto kusé a zprostředkované
Vacátkovy memoáry uměleckých počátků ze vzpomínek pamětníka alespoň zčásti opřít.
„Jsem prý koňařem,“ vzpomínal kdysi umělec, „pravda, koně jsem měl již od svého dětství vždycky
rád.“210 Když mu byly čtyři roky, přijel na návštěvu otcův nevlastní bratr. Strýc mu tehdy na školní tabulku
nakreslil hlavu koně. Obkreslil si ji a od té chvíle si koníčky na celý život zamiloval: „Co školák často jsem
se zastavil před mlíkařskou kobylou-šimlem, poněkud kulatou a sluncem osvětlenou. A zapamatoval
jsem si ji.“211
Důležitou roli ve Vacátkově dalším tvůrčím vývoji mělo studium v ateliéru Vojtěcha Hynaise na
pražské akademii. Výuky se učitel ujal (formálně v roce 1893) na jaře roku 1894 a vnesl hned do života
školy novou a ozdravnou atmosféru. Objevil se tu člověk a umělec s velkým mezinárodním rozhledem,
spolutvůrce výzdoby Národního divadla, znalec soudobého francouzského umění, což způsobilo, že až do
sklonku století patřil k nevlivnějším učitelům pražské akademie.
Všechny přednosti jeho umění se prosadily v nové oponě Národního divadla, Paridově soudu a Zimě.
V této malbě, poslední kompozici tzv. královského budoáru – prezidentské lóže divadla z roku 1901, se
v plné síle projevilo organické spojení realismu a idealizující alegorie. Obraz v jeho podstatě mistrně vystihl již Antonín Matějček, který dílo považoval za pozoruhodné a současně paradoxní v tom, jak se v něm
přetvářela vnější skutečnost do podoby ideální a básnické. Tento významový posun přiblížil následujícími
slovy: „Stojíme pak před skutečnou alegorií se samočinně letící zimou, jsme ve světě jevů nejreálnějších
přítomni vlastně zázraku a shledáváme, přesvědčeni samou konstrukcí celku z reálních impresí, že to je
zcela přirozené a že ani jinak nemůže být.“212
Náměty profesorových obrazů přesto zcela nevybočovaly z tradice, navazovaly na mytologii, obvyklý repertoár dosavadní figurální tvorby. Paridův soud, téma všeobecně známé a srozumitelné, však
210	Obecní úřad Kunvald, IX. kronika obce Kunvald (1991–1993), s. 479.
211	Tamtéž.
212	MATĚJČEK, A., Národní divadlo, c. d., s. 27.
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umožnilo odpoutat se od jeho vlastního vžitého obsahu a upřednostnit otázky malířské formy. Do středu
obrazové scény stavěl autor kontrast nahoty, barvy a intenzivního slunečního nasvícení. Dílo se stalo
základním mezníkem nástupu českého impresionismu. Mělo, jak zdůrazňuje Petr Wittlich, ještě jeden
zásadní důsledek: „Ačkoliv Hynaisovo spojení naturalismu a alegorie bylo vlastně z logického hlediska
pochybné, byl v něm obsažen vývojový impuls, který vyváděl malbu z běžné ‚literární‘ konvence a soustřeďoval pozornost spíše na vztah malířských prostředků k vizuální realitě než k fabuli.“213
A právě sepětí reality a alegorie se stalo i pro Ludvíka Vacátka typické, třebaže s učitelovým přístupem nepříliš shodné. Za svého patnáctiletého pobytu v Paříži směřoval Hynais k „dokonalé“ malbě,
k věcné střízlivosti, k tvorbě, ve které se nehodnotí, ale především věcně konstatuje. Požadavek pravdivosti spojoval s přesvědčivostí mistrně propracovaného obrazového celku, k němuž ho vedly poznatky
z fotografie, spojení obrazu s optickou iluzí.214
Smysly obhlíženou realitu a dobový naturalismus i jeho duchovní přetavení, tedy něco, co člověka
až extaticky povznáší, sledoval též jeho žák. Názorová blízkost s učitelovým pojetím umění je zřejmá,
sdílel s ním navíc jak sklon k rozměrným kompozicím, tak i k programovému vlastenectví. Podobali se
také povahou svých přípravných prací k novému obrazu. Hynais prováděl obvykle množství studií a kre-

| Rekonstrukce
bojové akce
v Bartošovicích,
uprostřed Ludvík
Vacátko, 1945,
soukromý
archiv Františka
Trejtnara

seb, většinu pak přímo v terénu. Modelku, kterou si vybral za předlohu k obrazu Zimy, nutil jen lehce

v Praze. S výsledkem ale nebyl spokojen, neboť krátce nato v roce 1901 využil rub pomalovaného kar-

oděnou k pózování v mrazivém zimním jitru bez ohledu na její prokřehlost, rozechvění a hrozící prochlad-

tonu za podklad ke kompozici Hrad na skále.

nutí. Napjatě totiž čekal na první paprsky vycházejícího slunce, které měly ozářit obrys ženiny hlavy a její

Výtvarnému zobrazení pohybu lidí a zvířat se student zcela oddal již za studií. Na pražskou akademii

alegoricky pojaté postavy, neboť tento způsob zachycení důležitého výchozího a výtvarně závažného

totiž přišel jako výtvarně přesvědčený, vyzrálý, a zejména ve své názorové orientaci téměř hotový. Na-

jevu považoval za nezbytný předpoklad pravdivosti a úspěšnosti svého výtvarného nápadu. Obdobně si

svědčuje tomu následující vzpomínka, která se váže k jeho dřívějšímu pobytu na vojně v Terezíně a pro-

počínal i jeho žák, zvláště u námětů, které vyžadovaly nároky dokumentační.

kazuje, že již měl předmět svého uměleckého zájmu přesně vymezen. Někdy v polovině devadesátých

Avšak podobně jako Hynais sahal i Vacátko po rekvizitách a jejich alegorických významech, po ptácích, hudebních nástrojích, větvičkách, věncích, girlandách a květinách.
V jejich tvůrčích profilech objevíme ovšem i značné rozdíly. Profesorův sklon k lyrismu žák neak-

let, tedy jako dvacetiletý, si také koupil prvního koně. Sám na to v citaci Františka Trejtnara vzpomínal:
„Vrátiv se do Prahy, koupil jsem si svého prvního jezdeckého koně, s nímž jsem zažil pěkné chvíle, a nelituji času, který jsem strávil každodenní jízdou.“215

ceptoval, stejně jako „dokonalou“, až senzoricky přesnou malbu. Student rovněž toužil po věrohodnosti

Později se upamatoval, že jako vojín v Terezíně „studoval koně trubače v trysku, kterak se zarývá

uměleckého sdělení, leč chtěl jí dosáhnout jiným způsobem a odlišnými prostředky, neboť v optické

jeho břišní sval do kontur žeber hrudníku, kterak se vyvážením předních končetin vpřed přesně dělí moc-

iluzi nespatřoval podstatu svého naturalismu. V malbě si počínal spíše jako sochař a sledoval především

né svalstvo lopatkové od svalstva koňského předloktí […], v lonži, nechav koně objíždět, jsem studoval se

plastiku, objemy a strukturní odstupy těl, které bude záhy obdivovat Jindřich Prucha. Učitel a žák se

skicákem v ruce konstrukci, modelaci a článkování koňské lopatky s vymršťujícími se svaly a šlachami“.

navzájem odlišovali i v obsahovém záběru své práce. Drsným a dramatickým námětům se Hynais vy-

Upozornil tak na věc, kterou prý kdysi V. Hynais ocenil slovy: „U vás je vidět pochopený pohyb koně. Kůň

hýbal. Vzdor tomu se podněty akceptované za studií v tvorbě žáka s odstupem času projevily, například

běhá a pohybuje při tom i rameny, ne jako u jiných, kteří to nevidí, pouze nohama a tělo je nehybné.“216

v olejomalbě na lepence Muž s rudou kápí, pocházející ještě z doby učení na Akademii výtvarných umění
213 WITTLICH, P., Česká secese, c. d., s. 36.
214	MŽIKOVÁ, M., Vojtěch Hynais, c. d., s. 65; ŠUMAN, Viktor, K sedmdesátinám Vojtěcha Hynaise, Zlatá Praha, 1925, 42,
s. 166–184.
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2|	Malíř a voják
V roce 1897 přizval Luděk Marold žáka Hynaisovy školy do svého týmu k práci na lipanském panoramatu. K osvětlení okamžiku a způsobu, jak spolupráce začala, by mohla posloužit skutečnost, že Hynais
nabídl Maroldovi, svému mnohaletému příteli, aby přípravné kresby a studie prováděl v jeho školním ateliéru. Jako logické a zcela pravděpodobné se tak může zdát, že se Marold s Vacátkem seznámil právě zde
a nikde jinde. Museli se přece nutně potkávat, starší a zkušenější Marold měl možnost poznávat studenta
v osobních rozmluvách i při práci, přesvědčit se o jeho ambicích, o soustředěnosti zájmu a šíři talentu.
| Quido Kocián,
Podobizna Ludvíka
Vacátka, 1899,
patinovaná sádra,
Galerie plastik v Hořicích

Leč podle Antonína Dvořáčka, který se malíře na to vyptával, vyšel tento impuls odjinud. Studenta prý
Maroldovi za spolupracovníka doporučil nikoliv Hynais, ale profesor Myslbek, k němuž žák již delší dobu
docházel.219
Vedle krajináře Václava Jansy, Karla Rašky, Theodora Hilšera, Luďka Marolda, kteří pracovali na figurálních kompozicích, Karla Štapfera, malíře a scénografa, autora okružní části simulovaného terénního

V hodinách strávených na akademii v Praze se souběžně věnoval i sochařské práci, zkušenosti získával v ateliéru Josefa Václava Myslbeka, který nenavštěvoval, jak se v literatuře občas tvrdí, až ve druhé
polovině studia, nýbrž hned od svého nástupu na školu (tedy v průběhu roku 1896). Podrobněji se o tom
také zmiňuje ve svém článku Dílo Ludvíka Vacátka a jeho význam v české zvěromalbě a zootechnice
dr. Jan Zahálka. Jeho článek je však rovněž svědectvím, jak nadšeně přijali Vacátkovu práci veterináři,
chovatelé a plemenáři, lidé s osobním vztahem k přírodě a zvířatům. Třebaže autor neuvádí zdroje svých
tvrzení a na několika místech se mýlí, je téměř jisté, že jeho článek z roku 1958 čerpal z živých vzpomínek pamětníků, rodinných příslušníků a biografických záznamů umělce samotného. Proto lze Zahálkova
tvrzení po jisté korekci považovat za důvěryhodná. Podle něho umělec vytvořil v průběhu druhého roku
studia svoji první plastiku Dragouna v trysku, tentýž motiv ztvárnil později (1908) v kolorované perokresbě Dragouni a v oleji pod názvem V trysku. Obě díla publikovala v letech 1909 a 1910 Zlatá Praha.
Měl prý také vytvořit podobnou skulpturu přímo ve školním ateliéru, kde mu stál modelem „svižný
dragoun v plné zbroji na koni“. Dragouni na koních prý mladého výtvarníka vyhledávali na škole téměř
denně.217 Plastiky a obrazy francouzských kyrysníků z roku 1805 se shodou okolností také staly jeho díly
posledními. U profesora Myslbeka se Vacátko sblížil se sochařem Quido Kociánem (školu absolvoval roku
1899), rodákem z Ústí nad Orlicí, který v ateliéru završoval svá akademická studia. Nejpozoruhodnějším
výsledkem tohoto setkání je Kociánova podobizna malíře z roku 1899.218

popředí, se Vacátko staral o malbu koní a jezdeckých scén.
O jeho účasti na vzniku obrazu bitvy se prvně zmiňuje Průvodce panoramou Bitva u Lipan, vydaný
Topičovým knihkupectvím v Praze ještě roku 1898, od roku 1909 šířilo mezi lidmi znalost obrazu tištěné
leporelo, ale i publikace samostatných listů a pohlednic s podobiznami autorů: Luďka Marolda, Karla Štapfera, Václava Jansy, Karla Raška, Theodora Hilšera a Ludvíka Vacátka.
Další zajímavé údaje nabízí sborník Umění z roku 1929. Najdeme zde některá méně známá fakta.
Původně prý chtěl Marold malovat průběh Bitvy na Žižkově, patrně střetnutí Žižkových bojovníků s křižáky na Vítkově, ale to úřady z politických důvodů neschválily. Autor záměr s širším okruhem přátel dále
promýšlel a rozhodl se pak podle západních vzorů pro obraz bitvy u Lipan na kruhové základně, který
dosud Praha neznala. Na rozdíl od sborníku se v Průvodci panoramou Bitva u Lipan tvrdí, že rozhodnutí
o tom, aby Výstavu architektů a inženýrů ozdobila velkorysá malba tragické bitvy, vyšlo zejména z řad
umělců a historiků z okruhu Umělecké besedy, ze zasedání spolkového výboru v průběhu roku 1897. Ten
pak rozhodl o tom, že se úkol zadá Luďku Maroldovi ve spolupráci s jinými mistry malíři. Vycházelo se
z předpokladu, že Praha „panorama velkého slohu dosud nemá“.220 Umělci již od podzimu obhlíželi na
místě boje terén, studovali zdejší krajinu, na pomoc si vzali odbornou literaturu, popis bitvy a příslušné
partie „Dějin národu českého“ od Františka Palackého. Od 1. listopadu 1897 se konaly přípravy, malovat
se začalo 7. února 1898. Současně se přistoupilo k budování provizorní dřevěné budovy. Málokdo věřil, že

217	ZAHÁLKA, J., Dílo Ludvíka Vacátka a jeho význam v české zvěromalbě a zootechnice, c. d., s. 77–79.

219	DVOŘÁČEK, A., Stoleté výročí, c. d., s. 8.

218	DVOŘÁČEK, A., Stoleté výročí, c. d., s. 8. Blíže viz KMOŠEK, P., Drama života i díla sochaře Quido Kociána, Ústí nad
Orlicí 2007.

220 ŠTENC, Jan, Zničení pavilonu Maroldovy bitvy u Lipan v Praze, in: Sborník pro českou výtvarnou práci II, Umění, Praha
1929, s. 293–294.

272

|

Koně v životě a obrazech malíře Ludvíka Vacátka

| 273

svěžesti.“223 Z článku se dozvíme, že se renovací účastnil Karel Štapfer, Václav Jansa, Karel Rašek, zda
se dostavil také autor koní a jezdeckých výjevů, nevíme. Dobové prameny o jeho účasti na této akci totiž
mlčí. Předpokládejme, že si příležitost ukázat se opět u významné umělecké akce nenechal vzít. Autor
novinové zprávy tehdy alespoň čtenáře ujistil, že své mistrovství prokázali malíři i tentokrát, vždyť obraz
| Autoři
panoramatu
Bitvy u Lipan,
zleva doprava
– Ludvík
Vacátko,
Theodor Hilšer,
Karel Rašek,
Václav Jansa,
Karel Štapfer
a Luděk
Marold

zrenovovali za pouhé tři týdny „tak, že bude zase nejzdatnějším výstavním objektem“.224
Malba se pak (1908) přemístila z dřevěného kruhového pavilonu do nového osmiúhelného přístřešku, jehož konstrukce včetně vnější úpravy a sgrafit pocházela z ateliéru arch. Jana Kouly.225
Ani další osud velké malby nebyl jednoduchý. Zájem veřejnosti upadal a návštěvnost postupně
klesala, plánovaného zděného přístřešku se malba nedočkala, stačit musel provizorní dřevěný, jehož
údržba a opravy se v letech 1926–1928 staly pro spolek architektů značnou přítěží, neboť nedisponoval prostředky. Nabízel dílo městské správě a Moderní galerii v Praze, leč neúspěšně. V zimě 1929 se
konstrukce pod tíhou sněhu zřítila. Ještě že následky havárie minimalizovaly okamžité záchranné akce:
„Rychlým zakročením technickým, prováděným i v noci, podařilo se zabezpečiti před pádem tři vnější
zdi, obraz byl po kusech vytažen ze sutin a zatímně uložen v Průmyslovém paláci na výstavišti.“226 Opra-

se vše stihne včas, ale dopadlo to dobře. V den otevření výstavy 6. června 1898 bylo vše hotovo. Mohut-

vy si i tak vyžádaly značné náklady. Renovace se podle jednoho zdroje ujal František Ženíšek mladší

ný obraz se již ve fázi přípravy, zejména pak po dokončení, těšil obrovskému zájmu Pražanů i venkovské

(* 23. 4. 1877 ve Vídni, † 12. 12. 1935 v Praze), malíř a restaurátor, žák pražské akademie v Praze, syn

veřejnosti, přesto nebyl Marold výsledkem práce nijak nadšen.221

profesora školy Františka Ženíška st.,227 jiné prameny zase uvádějí malíře Bohumíra Čílu.

Panoráma pořízené na plátně a kruhové základně o průměru 30 metrů zaujímalo 11 m na výšku

Ovšem zpřístupnění obrazu v novém zděném pavilonu, který dal na základě projektu Ing. Vojtěcha

a 90 m do délky, celkem 1 362 m2 plochy. Textilní továrna dodala pro tento účel plátno v jednom kuse.

Krchy zbudovat Spolek inženýrů a architektů SIA, se veřejnost dočkala až roku 1934. Oživení malby a re-

Podkladní nátěry si vyžádaly 12 q bílé barvy a hektolitr terpentýnu. Vacátko těžil ze školení u Hynaise,

konstrukce plastického popředí panoramatu se tehdy ujal spolu s malířem Vítem Skálou osobně Ludvík

z vlastních předpokladů a sklonů k monumentální malbě, které hodlal využít i později v projektech vel-

Vacátko.

korysých válečných scén nebo u kolínské divadelní opony. Poučil se i z kolegy praktikovaných postupů,
ohledávání krajiny, ze studia dobových zbraní, oděvu, bojové taktiky.222
Práce zřejmě probíhaly až příliš překotně, proto se již po deseti letech přikročilo k restaurování
a opravám. Časopis Máj záchranným akcím věnoval zvýšenou pozornost: „Leckdes bylo třeba vyprchalou
barvu doplniti a pomoci jí do hloubky, tu a tam vrhnouti světýlko, aby jednotlivosti i celek zářil v původní

Další konzervační zásahy Bohumíra Číly si dílo vyžádalo roku 1961 a ještě v roce 1991, kdy renovaci
prováděl Jiří Stejskal. Po povodni roku 2002 se bitva znovu obnovovala a veřejnosti zpřístupnila až od
května 2004.228
Tato práce spolu s Hynaisovým školením předznamenala Vacátkovy představy o „prostorovém konceptu“ jeho budoucí práce, tedy celoživotní tendenci volit pro své obrazy především větší a velké formáty.
Rozměrná plátna mu „seděla“ nejvíce. Dával to patřičně najevo, když jednou na drobnou zakázku od

221 Průvodce panoramou Bitva u Lipan od L. Marolda, Praha 1898, s. 8.
222	Tamtéž, s. 8. Velkolepý obraz bitvy nebyl ovšem jedinou atrakcí této památné výstavy. Nedaleko odtud, v závětří hojně
navštěvovaných expozic se k vidění nabízel neméně udivující zážitek, projekce pohyblivých obrázků ze života, pořízených
a prezentovaných Janem Kříženeckým (* 20. 3. 1868 v Praze, † 9. 3. 1921 tamtéž) a nadšenci české kinematografie.
Již tehdy se ukázalo, že obě produkce budou mít v nejbližší době mnoho společného. Za sebou řazené, jakoby v čase
rozvíjené, dějové fabule malířů Maroldova týmu korespondovaly s možnostmi, které v rozpohybované podobě nabízel
rodící se film. V tvorbě avantgardy z počátku 20. století, zvláště u futuristů, stane se pohyb klíčem k pochopení
veškerého života.
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223	Tamtéž, Lipanské panoráma, Máj, 1908, VI, 34, s. 512–513.
224	Tamtéž, s. 512.
225	Dostupné online: <http://www.pis.cz/cz/praha/pamatky/maroldovo-panorama> [10. 3. 2018].
226 ŠTENC, J., Umění, c. d., s. 293–294.
227	TOMAN, P., Nový slovník, sv. 2, c. d., s. 749 a 747.
228	Tamtéž; dále dostupné online: <http://cs.wikipedia. org./wiki> [10. 3. 2018].
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klienta reagoval slovy: „Jsem malíř monumentální, nedělám miniatury.“229 Obtíže se sháněním výtvarných potřeb po druhé světové válce si však vynutily, aby plátěný základ nahrazoval kartonem nebo pře-

3| Vacátkova mnichovská anabáze

kližkou, velké formáty středními i drobnými.
Leč právě tento umělcův rys není v seznamech prací výstavních katalogů obvykle zřejmý, neboť jak
už bylo konstatováno, techniku, dataci, často ani rozměry tyto publikace neuváděly, obvykle proto, jak
jsme v úvodu již zmínili, že umělec sice obrazy poctivě signoval, ale ostatní údaje jako rozměry a název,
jak se to na zadní straně obrazu obvykle dělá, poznamenával jen zřídka. Výjimkou je katalog kunvaldské
výstavy k 120. výročí autorova narození, kde si pořadatelé po dohodě s majiteli a pamětníky potřebné
údaje doplnili. Z jeho obsahu zjistíme, že například olej na dřevě Léto má podélný rozměr 110 × 140 cm,
jedno z mnoha Plavení koní zase formát 124 × 170 cm. Ovšem v dalších případech se jejich parametry
dají zjistit jen z přímého ohledání díla, jako u téhož námětu z majetku České spořitelny v Pardubicích,
které patří k rozměrnějším obrazům (122 × 172 cm).

V letech 1898–1902 procházela pražská akademie složitým vývojem a náročnou organizační přestavbou. Stala se učilištěm řízeným státem (1896), původní budovu sdílenou od roku 1885 s uměleckoprůmyslovou školou opustila a stěhovala se do nového, právě zřizovaného a rekonstruovaného secesního
sídla na okraji Letné a Stromovky (U Akademie 4), kde sídlí dodnes.
Tyto a další události nepříznivě ovlivňovaly Vacátkova pražská akademická studia. Navíc se chtěl,
což zatím v plné míře nemohl, věnovat svému milovanému a vyhraněnému uměleckému žánru – malířství koní. Po třech letech zdejší všeobecné malířské a sochařské školení ukončil a další, již speciální
dovednosti získával jinde.
Zamířil nejdříve do Paříže, aby zblízka poznal impresionismus, který se však jeho díla dotkl jen
nakrátko (Stojící srnec, olej, 1900, 60 × 37 cm; Koňské spřežení, 1900, 60 × 70 cm). Na tři léta se pak
usadil v Mnichově, kde se ve škole, na výstavách a jako člen umělecké skupiny Scholle potkával s mnoha
zajímavými osobnostmi různého uměleckého ražení, od příznivců impresionismu a valérové malby (Lovis
Corinth) až po nadšené zastánce expresionistických a abstraktních kreací. Volbu malířova studia v jižním
Německu ovlivnila dozajista spolupráce pražské Krasoumné jednoty a mnichovského Kunstvereinu, zejména oběma stranami organizované každoroční výstavy v Praze a Mnichově. Na počátku devadesátých
let se ve městě konstituovala významná a početná (sedmadvacetičlenná) skupina mladých umělců (Herman Obrist, August Endell, Peter Behrens, Otto Eckmann, Hans Christiansen aj.) sdružená do Mnichovské secese (Kunstverein für Kunst und Handwerk), distancující se od umění starších uměleckých spolků.
Do zdejšího aktuálního výtvarného dění se zapojili i někteří profesoři a pedagogové akademie – Franz
von Stuck, Ludwig von Herterich, Heinrich von Zügel, Willy Zügel a August Gaul. Vacátko se s nimi stýkal
v učebnách, ale i je potkával na sdílených výstavách, na nichž se podílel.
Aktivit progresivního uměleckého okruhu se nakrátko účastnili mnozí, například Franz Marc, autor
obrazů zvířat a výrazný kolorista, student zdejší akademie, který tu v roce 1911 – společně s Gabrielou
Münterovou, Alfredem Kubinem a Wassilym Kandinskym – spoluzakládal uměleckou skupinu Der Blaue
Reiter.
Třebaže o nějakém Vacátkově osobním sblížení s německými avantgardními malíři nemůže být ani
řeči (nejsou pro to žádné věrohodné doklady), mohlo povědomí o jejich tvůrčím pohledu na uctívanou
tematiku a případná Vacátkova opozice přispět k aktuální i následné názorové profilaci. V roce 1910,
kdy náš malíř dlel v Mnichově znovu (nikoliv naposled) a stýkal se s osobnostmi místní umělecké obce,

229 Soukromý archiv autora knihy, záznam vzpomínek Svatavy Havlíkové 2007 a 2011.
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navštívil město, školu a okruh mladých umělců August Macke, další člen a představitel německé moderny. Lze předpokládat, že i tyto pro tehdejší oficiální umění periferní tendence našly ve Vacátkově bezprostředním okolí jistou publicitu a ohlas. Něčemu dozajista přitakával, jiné přehlížel či odmítal.
Úzký kontakt s mnichovským uměleckým životem však malíř udržoval osobně a prostřednictvím
svého díla i později. Svědčí o tom obálka mnichovského uměleckého časopisu Jugend č. 46 z roku 1915,
na které se rýsuje stylizovaný výřez z Vacátkova obrazu Dáma na koni. Periodikum vycházelo od roku
1892 jako teoretická, výtvarná a literární platforma Mnichovské secese, kam přispívali umělci známých
jmen, například Otto Eckmann, Félix Vallotton, Max Liebermann a Franz von Stuck.
Mnichovská akademie, založená roku 1777, lákala až do dvacátých let minulého století svým tvůrčím ovzduším jak výtvarníky Vacátkova typu, tak i další české umělce. Ve středu zájmu školních ateliérů
stálo na přelomu 19. a 20. století historické a náboženské malířství, užitá a ilustrační grafika, secesní dekor, salonní a uměleckoprůmyslový design, tradiční realistická, avantgardní expresionistická a abstraktní
malba, ale také výuka drobného i monumentálního sochařství. Víme, že u Gysise a Löfftze studoval v letech 1881–1887 Luděk Marold, ale ukázalo se, že mu více dala Paříž. Počáteční nadšení Jindřicha Pruchy
vystřídalo trpké rozčarování způsobené zdejším převážně staromilským pojetím výuky, které Vacátkovi
naopak až na drobné výhrady zřejmě nevadilo.
Necítil se tu navíc osamocen. Již v padesátých a šedesátých letech 19. století směřovali do bavorské
metropole mnozí čeští výtvarníci, kteří hledali nové podněty a volnější kulturní poměry. I když většina
potom pokračovala dále do Paříže, sehrál pobyt v Mnichově pro část z nich kladnou roli. Na zdejší akademii studoval již František Šafařovic, Lev Lerch, Emanuel Krescenc Liška, Jakub Schikaneder, Jaroslav
František Věšín, Augustin Nemejc, Jan Duba. Několik let tu později strávil Josef Malypetr z Klobouků
(* 1864). Na soukromých školách a od roku 1920 na mnichovské akademii se pak mohly vzdělávat i dívky
a ženy. Nějakou dobu tu pobyla Anna Matoušová od Semil (* 1865). Kristýna Maxová, malířka z Písku, se
v Mnichově dokonce usadila (* 1867).
S menšími i většími odmlkami přicházeli další, například Rudolf Höger (* 1877, † 1931), který na
zdejší akademii absolvoval ve stejné době, kdy Vacátko své učení u Hertericha a Zügela končil (1904).
Objevil se tu Oldřich Hlavsa z Německé Rybné (* 1889, † 1936), ale také Jan Autensgruber z Pacova
(* 1887, † 1920), žák pražské akademie, malíř figuralista, portrétista a posléze i krajinář. V Mnichově
žila v době Vacátkových studií Emanuela Seifertová (* 1852, † 1910). Ke zdokonalení kresby docházel
k Herterichovi o něco dříve Josef Schusser, starší Vacátkův spolužák u Hynaise (absolvoval roku 1897).
U Antona Ažbeho studoval Ludvík Kuba.
| Obálka časopisu Jugend č. 46 z roku 1915

Jako stipendista v německém Hamburgu, Itálii, Holandsku, Belgii (1913) a v Paříži a student akademie v Praze (1908–1913) u Vlaho Bukovace, Hanuše Schwaigera a Maxmiliána Pirnera umělecky zrál František Xaver Procházka, rodák z Příbrami, činný v Praze a Brandýse nad Labem (* 14. října 1887, † 1950).
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Je s podivem, že se Vacátko o profesorovi, později tak Jindřichu Pruchovi doporučovaném, ve
svém zmiňovaném a citovaném spise o malování a kreslení zvířat výslovně nezmínil. Důvod lze hledat
ve skutečnosti, že zvířata nepatřila mezi profesorovy nosné námětové okruhy, Vacátko navíc zřejmě nějaký hlubší vztah s učitelem nenavázal. Úvahy o tvůrčí spřízněnosti obou umělců padají na vrub nepříliš
zasvěceným českým publicistům, jejichž názory recenzenti a přispěvatelé regionálních listů mechanicky
a bez znalosti věci přejímali. Přes všechnu úctu k výtvarným a pedagogickým přednostem Hertericha si
zřejmě vzhledem ke svému zaměření vážil Vacátko více dvojice známých animalistů Zügelů.
Heinrich von Zügel (* 22. října 1850 v Murrhardtu v Bádensku-Württembersku, † 30. listopadu 1941
v Mnichově), syn obchodníka s dobytkem, zvláště s ovcemi, studoval v letech 1867–1869 na umělecké
škole ve Stuttgartu a působil v Mnichově ve svobodném povolání. Pobýval studijně v Paříži, Holandsku
| Budova Akademie
výtvarných umění
v Mnichově

a Belgii. V letech 1894–1895 se školil na výtvarné akademii v Karlsruhe, potom (1895–1922) působil jako
profesor a vedoucí ateliéru na mnichovské akademii. Roku 1892 se podílel na vzniku Mnichovské secese,
byl přijat za člena Akademie výtvarných umění v Berlíně.
Rád vyhledával ovčí farmu svého otce, kde také pořizoval studie pro své monotematické zvířecí

Prosadil se jako původce dekorativních děl, restaurátor, ilustrátor, autor krajinomaleb a zvířat, od roku

kompozice. Ještě za života byl odborníky považován za nejvýznamnějšího německého animalistu právě

1919 byl přítelem ornitologa profesora Jiřího Jandy a po založení pražské zoo v roce 1931 se stal jejím

končícího 19. století.232 Motivy ze světa zvířat, časté pastorální výjevy s ovčím houfem a lesní zvěří,

prvním malířem. Do povědomí širší laické i odborné veřejnosti se zapsal působivým portrétem lvice Šárky

zpracovával svěžím impresionistickým způsobem, jak se o tom můžeme přesvědčit ve Stádu ovcí v lese,

(1931), studiemi kondorů, čápů, vodního ptactva (Ledňáček) a lesní zvěře (Stříbrná liška). Vacátko se

1872, v obraze Ovce v olšovém háji, 1875, v malbě Stádo prchající před bouří, 1877, Spřežení volů, Pr-

mohl s Procházkou znát z jeho výstav u Topičů v letech 1923, 1925, 1928.230

chající býk, 1879, Laň v lese, 1883, Po západu slunce, 1898.
Vacátkova nedatovaná olejomalba S kravami na pastvě, 42 × 60 cm, ze sbírky dr. Marka Sopha, je
živou ozvěnou učitelova vlivu z doby studií v Mnichově, či po návratu malíře do vlasti v první dekádě minulého století. Přes jisté sympatie k Zügelově tematice se až na několik maleb bukolického typu (Návrat

Vynikající pověsti se na škole a mezi výtvarníky v Mnichově těšil malíř Ludvík von Herterich (* 13. říj-

z pastvy, Zápas jelenů, 50 × 90 cm) z let 1901 a 1902, obrazů skotu a koz na výstavě ve Spálené ulici

na 1856 v Ausbachu, † 25. prosince 1932 v Etzenhausenu). První výtvarné zkušenosti získával u svého

v Praze (1904) umění českého animalisty výrazněji nedotkla a vztah k námětu zůstal u obou svébytný.

otce a staršího bratra Johana, později ve škole figurální, portrétní a monumentální malby Wilhelma von

Však také učiteli ve své metodické a malířské příručce mnoho místa a pozornosti nevěnoval: „V Němec-

Dieze na mnichovské akademii (1872). V letech 1888–1896 na škole působil jako asistent, vyučoval

ku tvoří se malířství animalistické a školy vyložených malířů zvířetníků malířem Weishauptem, Zügelem

potom (1896–1898) také na umělecké škole ve Stuttgartu a následně znovu na akademii v Mnichově.

malujícím skot a ovce.“

Za mnohaleté působení ve školství a umění byl nobilitován a roku 1908 obdržel řád bavorského

Pro Vacátka ale Zügel nepředstavoval v oboru jediný inspirativní zdroj. V teoretické části své knihy

krále Maxmiliána. Vycházel z plenérového způsobu práce a impresionistické modelace tvarů a prostoru

zmínil totiž ještě Huberta von Heyden (1860–1911), rodáka z Berlína, syna východopruského státního

světly. Proslul podobiznou Johany Stegen (1887) nebo obrazy Sv. Jiří (1891), Jezdec (1898) a dekorativní

rady Augusta von Heyden, absolventa berlínské akademie výtvarných umění, představitele německého

výzdobou slavnostního sálu brémské radnice.231
230	TOMAN, P., Nový slovník, sv. 2, c. d., s. 316.
231	Heslo Ludvík von Herterich: Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler, von der Antike bis zur Gegenwart, 16, Leipzig
1940, s. 556–557.
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232	Heslo Heinrich Zügel: Brockhaus. Die Enzyklopädie in vierundzwanzig Bänden, 24, Manheim 1994, s. 612; heslo Heinrich
Zügel: Deutsche Biographische Enzyklopädie, München 1999, s. 696.
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impresionismu, životem a uměním svázaného s krajinou a žánrovými výjevy v Braunau na řece Innu.

celánu lze spojovat s Zügelovým raným mnichovským školením a tvůrčím příkladem. V Malířství zvířat

„Braith a Hubert von Heyden […] malují lvy, kachny.“

mu ale Vacátko, stejně jako jeho otci, věnoval jen jednu letmou zmínku: „Syn Zügelův jest sochařem

233

Profesor Heinrich Zügel sice proslul jako citlivý pozorovatel života domácího dobytka, nikoliv ale

zvířetníkem miniaturních plastik.“237

koní. Povahu jeho umění vystihl Ulrich Chressoffel: „Již v jeho prvních obrazech Ovčí trh, 1872, Ovčí

Za nesporně větší autoritu v Německu ovšem malíř pokládal Augusta Gaula (* 1859, † 1921), neboť

koupel, 1873, je možno cítit a objevovat, že nesledoval zvířata pouze z uměleckého zájmu, nýbrž z lidské

„jest nejlepším zvířetníkem v německém sochařství. Lvy, medvědy, kozy, husy modeluje s mistrným

lásky k tvorům a s porozuměním, že jen s touto láskou může jeho umění růst.“234 Jeho výtvarný názor

zdoláním formy, vkusnou kompozicí a přirozeným podáním zvířat.“238 Gaul ovšem neovlivnil jen tvorbu

měl senzitivní, zrakový a dojmový původ, kdežto žák tíhl k myšlenkově a citově expanzivnímu pojetí

Vacátkovu, ale i dílo Emila Schwantnera. Jeho studie a grafické listy (Opice a had, lept; Kuřata, litografie;

motivu. Mnichovský malíř barvu redukoval převážně na světelné hodnoty, čehož je krystalickým dokla-

Vepři, Žáby, Ryby, Lev a býk, skici) se v Praze představily na Souborné výstavě francouzské a německé

dem Studený zimní večer s vycházejícím měsícem či olejomalba Bouře v Albu, 1875, Zima ve švábském

grafiky, pořádané v Rudolfinu Krasoumnou jednotou v září a říjnu 1924.239

Albu, 1895, obraz V Reunauenu z roku 1910.

235

 Zügelovo dílo naší veřejnosti přiblížil časopis Zlatá Praha,

když roku 1898 otiskl reprodukci obrazu Práce na polích, 1883. Pražská výtvarná obec a veřejnost malíře
znovu poznala také v roce 1907 na výstavě Krasoumné jednoty v Rudolfinu, kdy se umělec představil olejomalbou Na pastvě, spolu s hvězdnou sestavou francouzského moderního umění, s Paulem Signacem,
Toulouse-Lautrecem, Jacquesem Villonem.236
Zügelovy obrazy jsou sice až na výjimky ve svém podání popisné, narativní, poněkud romanticky
sentimentální a malebné, ale svým vřelým a upřímným vztahem ke zvířatům staly se Ludvíku Vacátkovi

4| Vlivy, inspirace a jejich transpozice

kladným uměleckým a životním příkladem i vzorem.
V Mnichově poznal náš výtvarník také Zügelova syna Willyho (* 22. června 1876 v Mnichově,
† 4. května 1950 tamtéž), žáka malířského ateliéru mnichovské akademie a sochaře samouka, činného
od roku 1907 ve svobodném povolání. Willy se stejně jako otec angažoval v hnutí Mnichovské secese,
studijně pobýval v Paříži, Londýně a Itálii.
Ústřední okruh jeho práce tvořily plastické sestavy jednotlivých zvířat a seskupení různých živočišných druhů, které sloužily jako modely neuenburgské, míšeňské a rosenthalské továrně na porcelán.
Monochromně tónované kočky, podoby lvíčat, kachen, hus, medvědů, kůzlat, žiraf atd. doplnil posléze
plastikami s bizarně realistickou glazovanou přemalbou. Ještě poměrně nedávno se tyto a další Zügelovy
práce dražily v aukční síni Antik v pražské Dlouhé ulici. Vacátkovy Laškující hřebce z glazovaného por-

Je patrné, že vlivy a inspirace nebývají vždy transparentní a přímé. Mohou podněcovat k obdobným,
ale nejednou i ke značně vzdáleným a vágním výsledkům. Roli mnichovských výtvarných akademiků
v průpravě mladého českého umělce tak nelze přeceňovat.
V rozsáhlé studii zveřejněné v šestém ročníku časopisu Dílo (1908) pod názvem Vývoj malířství
českého ve století XIX. zpřehlednil spektrum výtvarných tendencí a očekávaný vývoj českého umění ve
20. století František Xaver Jiřík.240 Základ proměny našeho umění tehdy shledával v nástupu a postupném prosazování malířského plenérismu, ve snaze o bezprostřední zachycení prchavého dojmu a světla,
která k nám postupně pronikala v osmdesátých letech 19. století v rozměrných pracích Maškových a Sochorových, v dílech Kamila Stuchlíka, Viktora Olivy, umělců, jejichž jména jsou dnes téměř neznámá.

233	Heslo Hubert Heyden: Allgemeines Künstlerlexikon, Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, 73, Berlin 2012,
s. 47; VACÁTKO, L., Malířství zvířat, c. d., s. 27; dále též dostupné online: <https://de wikipedia.org/wiki/Hubert_von_
Heyden> [20. 4. 2018].
234	CHRESSOFFEL, Ulrich, Heinrich von Zügel, ein Neunziger, Schwaben: Monatshefte für Volkstum und kultur, 1940, Heft
9/10, s. 441–448.
235	Reprodukce zmíněných děl viz: Weltkunst, aktuelle Zeitschrift für Kunst und Antiquitäten, 1986, 56, 22, s. 3622, 3530
a 3540.
236	Knihovna Národní galerie v Praze, Dům umělců, Rudolfinum, 68. výroční výstava Krasoumné jednoty pro Čechy v Praze
1907, sign. 1907/2 b. č.
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Docela jiné postavení si během svého krátkého života vydobyl Luděk Marold, jehož Jiřík považoval za

237 VACÁTKO, L., Malířství zvířat, c. d., s. 27.
238	Tamtéž.
239	Knihovna Národní galerie v Praze, Souborná výstava francouzské a německé grafiky, 20. září až 5. října 1924
v pražském Rudolfinu, sign. KJ 1924/5.
240 JIŘÍK, František Xaver, Vývoj malířství českého ve století XIX., Dílo, 1908, VI, s. 119–226.
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našeho prvního impresionistu, který jako jeden z mála ve své době „jen malými prostředky a několika
skvrnami dovedl docíliti iluzi skutečnosti“.

79 × 33 cm (z majetku Západočeské galerie Plzeň), kterou organizátoři a kurátor PhDr. Michal Zachař
zařadili do expozice Světlo v obraze, uskutečněné od 6. října 2017 do 7. ledna 2018 v Jízdárně Pražského

241

Neméně významný krok vpřed udělal rovněž Vojtěch Hynais tím, že přikročil k syntéze barvy a linie

hradu. Obraz, převedený do sbírek plzeňské galerie roku 1954, vznikl během deklarovaného malířova

a napomohl vítězství malířského dojmu. Přidávali se další umělci, například Josef Schusser, Hynaisův

pobytu v Paříži nebo krátce po návratu do Čech, tedy ještě za studií u Hynaise, jehož luminismus je

žák, jehož Sen letní noci, vystavený v Praze roku 1898, považoval teoretik Díla za práci „plnou světelných

v obraze rovněž patrný.

efektů a reflexů barevných“, nebo Ludvík Kuba, který „povznesl studium světla a barvy za svůj hlavní

V Praze se umělec v prvních letech nového století mnoho neobjevoval, avšak o tom, co v tvorbě

úkol“.242 Na rozhraní 19. a 20. století se ovšem objevili noví autoři, zejména žáci Mařákovy, Pirnerovy,

bude považovat za nejdůležitější, dával již tehdy z dálky i zblízka vědět. Ukázalo se záhy, že světlu ve

Hynaisovy, Ženíškovy a Schwaigrovy školy, kteří mířili do Paříže, aby tváří v tvář zdejšímu umění odvrhli

svém umění přisoudí odlišnou roli, neboť kresba, světlo i barva mu posloužily k obnažení skryté stavby

prázdné napodobování vzorů a nastoupili cestu k vlastnímu osobitému výrazu. Kromě Jana Preislera,

těla, modelace, vázanosti svalů a objemů. Pravdu života a umění totiž již tehdy nehledal na osvětleném

Maxe Švabinského, Karla Špillara, Antonína Hudečka, Vladimíra Županského, Arnošta Hofbauera, Fran-

povrchu těles, ve svítivých vnějších rezonancích, nýbrž v hloubce ztajené struktury věcí (obr. 4, 5).

tiška Šimona a Miloše Jiránka zařazuje teoretik Díla do tohoto proudu také Josefa Jakše a Ludvíka Vacátka, o nichž se domníval, že „projevili koloristickou inteligenci“.

243

Jak autor studie mínil, měl vývoj dalších let směřovat k dekompozici struktury díla, linie a řádu,
z nichž vycházelo předchozí století, zejména když starou lineární skladbu odmítl již neoimpresionismus.
Budoucnost umění proto teoretik shledával zejména v osvobození barvy.

Na počátku minulého století se jeho dílo ve svém obsahu a dikci profilovalo i jako součást české
moderny a evropské secese. Ještě v roce 1929 si umělecký kritik Národních listů vzpomněl a upozorňoval
na Vacátkovo zakotvení v umění na přelomu století. Pokud budeme secesi ve Vacátkově malbě chápat
v užším slova smyslu jako svazek plochy, linií a chladného barevného spektra, pak je nutno souhlasit.
Zrání malířova uměleckého talentu ovlivnila stálá expozice rudolfinského umění v Domě umělců

Realisty, poučené francouzským impresionismem, označil František Xaver Harlas na počátku minu-

v Praze a po roce 1885 také zdejší výstavy a přehlídky soudobé české a aktuální evropské výtvarné

lého století za „radikální odpadlíky od akademie“, malující vše „alla prima“, hned naráz a „na hotovo, bez

produkce. Jak později Vacátko ve svém Malířství zvířat uvedl, nadchl ho tehdy Bruno Piglheim svou Tygří

lazur a retuší“.244 Náš malíř tuto linii programově nesledoval a po krátkém příklonu k ní vznášel podobně

rodinou, ale i polský malíř Vojciech Kossak. „Jeho zpocení, vojenští koně v trysku projevovali onu bystrost

jako citovaný teoretik výhrady, měl však k realismu a k plenérismu blízko a projevoval v tomto směru

nadaného malíře, který dovedl zachytiti nejen vervu, temperament, pohyb, zároveň však svůj typ rasy.

osobní invenci a nesporný talent. Přes všechen důraz na kresbu se v jeho malbě uvolněná secesní linie,

Byli tu koně, v nichž na první pohled rozeznal jsem koně důstojníků, prostých vojáků. Viděl jsem, jak ne-

dekorace a ornament objevovaly jen sporadicky a zcela, byť ne nadlouho, je akceptoval pouze u plakátů

obratní jsou různí malíři, mají-li znázornit zvíře. Tehdy to bylo, kdy poznal jsem pravdu, později Züglem

a užité grafiky. Pokud se přesto v jeho malbě a volné tvorbě objeví, pak především v podobě obrysových

potvrzenou: malíř zvířat musí býti precizním v kresbě a talentem v charakteristice.“245

siluet a plošných vitráží pro pardubický kostel Zvěstování Panny Marie. Otázkou však zůstává, nakolik

Výtvarník nacházel poučení na různých místech Prahy, například na výstavách francouzského umění

je tato jejich výraznější stylová čistota vynucena technickými požadavky a parametry zadaného druhu

v Obecním domě, kde si zvláště cenil nádherného lva s hroznýšem od Antoina-Louise Barye. Ale nejen

výtvarného úkolu.

to. „Kdo by neznal těžké spřežení býků prof. Zügla v galerii Rudolfina? Vodní ptactvo, malované s bez-

Vacátkova tvorba se ve své formální a obsahové skladbě ukázala jako v několika směrech rozvětve-

prostřední pravdivostí Švédem Liljeforsem? Koček od Adama.“246

ná. Dnes je již z odstupu jasné, že až na krátkou epizodu v prvních letech dvacátého století se nenaplnil

Mnoho hlubokých zážitků si Vacátko také odnesl z výstav, které se nabízely v nedaleké Vídni, kam

Jiříkův odhad vývoje českého umění ani předpoklad jednoznačného a trvalého Vacátkova příklonu k im-

v době studií i později z Prahy krátkodobě zajížděl, aby poznal dějiny oboru, tradici animalistické malby,

presionismu. Tuto krátkou etapu reprezentuje jen několik prací, například olejomalba Mužského aktu,

a kde čas od času (například v roce 1907) i sám v rámci Vídeňské secese vystavoval.
Setkal se zde však i s uměním rakouských romantiků a realistů, s jejich obrazy z vojenského živo-

241	Tamtéž, s. 210.

ta, jezdeckými portréty, malbami koní – například od Sigmunda Ferdinanda von Pergera, Carla Adama

242	Tamtéž, s. 211.
243	Tamtéž, s. 211.

245 VACÁTKO, L., Malířství zvířat, c. d., s. 7.

244	HARLAS, František Xaver, Sochařství, Stavitelství, Praha 1911, s. 95; TÝŽ, Malířství, Praha 1908, s. 126–127.

246	Tamtéž, s. 7.
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Heinricha Hesse, Victora Hubera, Alexandra von Bensy, Antona Hausche, Fridricha von Amerlinga, ale

vláčení pole a počátek zemědělského roku, další bude asi senosečí, třetí, podle kosy v rukou ústřední

i tvůrců z okruhu Vídeňské secese (Kolomana Mosera, Adolfa Boehma, Antona Starka, Ernsta Stokera

postavy, je obrazem žní a svozu úrody. Podobná kompozice s mužem hotovícím se k práci a již bez (za-

a dalších).247

malované) kosy, bude zřejmě pozdním létem, sklizní ovoce, zeleniny a plodů zahrad. Uváděna je však

Vacátkova malba je ovšem charakteristická svým vitalismem, a jak jsme již několikrát uvedli, novo-

i pod názvem Alegorie léta, zdraví a úrody. Nahá dívka rozhazující květy před dvojicí nahých mužů je

barokními a „naturalistickými sklony“ (četná Plavení koní). Lze předpokládat, že se i jeho týká Harlasova

Vesnou, bohyní jara a květů, symbolem věčného návratu, a bude tudíž jiným, pozdějším fázím cyklu

chvála zdravého realismu, který měl naše umění osvobodit od akademických návyků a vytvořit prostor

předcházet. Setí s koňmi a dvěma akty (mužem s pluhem a ženou) je již méně čitelné a zřejmé. Může

k svéráznější tvorbě. Za příklad nám může znovu posloužit kolekce sedmi obrazů zařazených po druhé

být sice významným okamžikem celého zemědělského cyklu, je-li ovšem (což není vyloučeno) zaorává-

světové válce do sbírek Národního zemědělského muzea v Praze. Nejsou datovány ani opatřeny názvy,

ním strnisek, tak je samotným závěrem veškerého dějství, přípravou polí na sněhy a zimní životodárnou

takže dobu jejich vzniku nelze s patřičnou jistotou stanovit. Podle určitých charakteristických znaků je

vláhu. V obraze s koněm, čtveřicí postav a drobnou siluetou Trosek v levém spodním rohu lze za jistých

přesto můžeme zařadit do první poloviny třicátých let 20. století.

okolností (a při troše odvahy) spatřovat jakýsi rodinný konflikt, ale i pověst o králi Ječmínkovi. A kdopak

V tvorbě těchto let doznívaly archaismy obrozeneckého vlastenectví, snaha hovořit o světě a životě
v podobě mnohoznačných metafor a alegorií, rozvíjet a bránit ideu vlasti, národa i obecné humanity pomocí prostředků a nástrojů, které se záhy ukázaly jako ambivalentní a málo účinné. Vacátko tak světu

je tím oráčem s býkem a pluhem na plátně čtvercového formátu? Přece silák a budoucí český vládce
Přemysl Oráč, který právě vyoral poslední brázdu svého stadického pole.
Teplé, až éterické světlo kolkolem, hřejivý kolorit, pravidelný figurální rytmus, nízký horizont jsou

pomalu přestával rozumět, věci, lidé, mezilidské vztahy se daly do pohybu, jehož tempu nemohl a ně-

svědectvím toho, že autor obrazy pojal jako jednotným programem svázaný cyklus. Ženské, mužské a dět-

kdy ani nechtěl stačit. Sám na to v závěru života tvrdě doplatil. Olejomalby Kůň a dvě nahé postavy,

ské postavy ustavil do vzdušného oparu hlubokého nebe, aby se symboly (květinami, girlandami, věnci,

107 × 157 cm, Orba s koňmi a dvěma nahými postavami, 107 × 157 cm, Muž s býkem, 106 × 110 cm,

tažnými ptáky, plemennými býky) levitujícími v okolí iniciovaly idealizované představy o věčném řádu

Kůň a čtyři nahé postavy, 107 × 181 cm, Jezdec na koni a čtyři nahé postavy, 107 × 190 cm, Vůz s koň-

života a světa. A ještě něco! Malíř nás odkázal na tradici klasického reliéfu a antického sochařského vlysu.

mi, nahý muž a žena, 107 × 192 cm, Dva muži a jedna žena, 107 × 190 cm, uváděné v dokumentaci jen

Novobarokními vlivy Vacátkovo dílo disponovalo poměrně dlouho, až do počátku třicátých let (1932).

tímto věcným popisem, a jak bylo u autora zvykem, bez datace a názvu, se rodily, což je patrné z jednot-

Doznívaly v rozměrném plátnu, zmíněné Alegorii života a radosti (106 × 574,5 cm), po léta uložené ve

ného rukopisu a celkové úpravy, na specifikovanou zakázku. Jednalo se o soubor s názvem Zemědělský

skladových prostorech zámku Kačina. Na levém okraji potkáme ženu s batoletem nad hlavou a jablkem

rok. Okolnosti jeho vzniku, vnitřní spojitost, počet a pořadí jednotlivých scén jsou dosud nejasné a na

poznání v ruce, dvojicí ženských aktů s dítětem a kultovní sochou v rukách, snad symboly poznání, víry

přesvědčivou a hodnověrnou interpretaci si budeme muset ještě nějaký čas počkat.

a duchovní očisty. Ve středu se vyjímá oblíbené plavení koní, či spíše oslava prostých životních radostí,

Avšak při prvním zhlédnutí není tento cyklus pro diváky zřejmý a snadno čitelný. Malíř tu v obecné

shluk koní a mužů klusajících mělkým korytem řeky. Pravou stranu podlouhlého formátu zase zaujala

rovině vychází z Jiráskových Starých pověstí českých, z jejich legend o počátcích českého státu a mytic-

ztichlá trojice mužů se psem evokující sounáležitost zvířat a lidí. Objevíme tu střídání rytmu, akcentů

kých postavách staročeské pospolitosti. Jejich myšlenkové poselství ovšem nesestává pouze z jedné, ale

a jejich protikladů. V samotném závěru podélně a lineárně rozvíjeného děje objevíme muže a ženu s hu-

hned několika dějových a významových vrstev. Vždyť alegorie bývají ve výtvarných dílech (ale i jinde)

sou v náručí, námět zjevně ekologický, vyzývající k ochraně a obnově života.

víceméně od toho, aby kladly otázky, aniž se nutně dostane na jednorázové a vyčerpávající odpovědi.
Nejedna z figur Vacátkových alegorií si tak uchová nadále své tajemství.
Jednotlivé výjevy, které zatím bereme a řadíme podle popisu a signatur inventáře sbírek Národního zemědělského muzea a komentujeme bez časové a logické následnosti, evokují vícero vzájemně se
prostupujících vrstev významů a dějových souvislostí. První z nich může představovat malířem oblíbené

Interpretace jednotlivých za sebou řazených sekvencí není ovšem jednoduchá. Pokud se malíř
nechal inspirovat klasickými předlohami, tradovanými mytologickými příběhy a známými atributy, tak
je výklad a smysl jednotlivých scén dostatečně zřejmý a čitelný. Jakmile se ale rozhodl čerpat z vlastní
volné obraznosti, interpretaci děje zkomplikoval a spíše zatemnil.
Jaké poslání, lokaci a roli měla malba mít? Obraz (řada věcí tomu nasvědčuje) zdobil od roku 1932
téměř dvacet let hlavní stěnu velké zasedací síně původní, dnes již zrekonstruované novoklasicistní bu-

247	HOLEŠOVSKÝ, K., a kol., Rakouské malířství, c. d., s. 16, 19, 23, 26, 41, 43, 44, 57, 67, 69, 131, 141, 143, 145, 177,
189, 191.
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vajících novobarokních výrazových znaků s novoklasicistní velkorysostí formy a děje, s monumentálním
účinem vícehlavého figurálního ansámblu.
Lze dokonce tvrdit, že všech osm uvedených a nedávno znovuobjevených Vacátkových obrazů
tvořilo v budově ministerstva jedno komponované dějové seskupení a programovou výzdobu. V názoru,
že malby tvořily kdysi jeden organický celek, nás utvrzuje jejich zřejmá stylová jednota, jednotná výška

Vacátko své jadrné novobarokně a posléze i klasicistně vyhlížející figurální archetypy střídal (zejména u koní) s množstvím akčních výrazových zkratek expresivního původu. Obě ne vždy slučitelné paralely
jsou u něho na pohled překvapivé a nečekané, pokud si ovšem neuvědomíme jejich časovou souslednost,
skrytou a nenápadnou příbuznost.
Několik prací tohoto druhu se ještě v první dekádě 21. století (jak se o tom autor knihy přesvěd-

všech osmi pláten a nápadná shoda v adjustaci neboli v rámování lištou jedné barvy a téhož truhlářsky

čil) nacházelo v domácnostech obyvatel Kunvaldu a sousedních obcí. Jsou s předchozími sice tematicky

vytvarovaného profilu. Sledovanou skupinu maleb její autor, jak jsme výše uvedli, obdařil příznačným

spřízněné, leč odlišné svým jasnějším koloritem, hloubkovým pojetím obrazových scén i důrazem na

názvem – Zemědělský rok. Dva obrazy z této řady se objevily na jaře 1934 v soupisu vystavených prací

plasticky pojaté objemy figurální stafáže.

souborné výstavy umělcova díla v královéhradeckém průmyslovém a historickém muzeu. Považoval

Umělce totiž celoživotně a zejména v období podzimu života inspirovaly problémy obecné huma-

tehdy za důležité návštěvníky v katalogu upozornit, aby zejména jim věnovali pozornost, neboť patřily

nity, široce pojaté lidskosti, věčný spor dětství, krásy a neodbytného stáří, životodárné role pracujícího

k úspěšným počinům nedávno zakoupeným Ministerstvem zemědělství v Praze.

člověka a marnosti, která se nám všem staví do cesty. Tyto otázky a problémy však Vacátko tehdy a ani

Leč obrazy tohoto druhu nevyhovovaly novým ideologickým požadavkům poúnorového režimu,

později neřešil jako někteří jeho vrstevníci ve vyhraněné dobové a konkrétní podobě, nýbrž jako po-

a byly proto všechny roku 1953 z výzdoby ministerstva odstraněny a uskladněny mimo hlavní město.

dobenství, v němž konflikt zla a dobra, pravdy a lži představil a výtvarně pojednal v podobě obecného

I ve své současné podobě a nedobrém fyzickém stavu náleží Alegorie života a radosti k velice cenným

a věčného, nikdy nekončícího zápasu a boje.249

akvizicím Národního zemědělského muzea v Praze (obr. 52, 53, 54, 55). Je totiž malbou hraniční, dílem
stylového zlomu. Svými monumentálními rozměry ji překonala až v prosinci 1952 dokončená opona
Městského a oblastního divadla v Kolíně.
Vliv novobaroka, novoklasicismu není ale u našeho malíře čímsi ojedinělým a osamoceným. Kromě
Hynaisova školení na pražské akademii se v jeho práci postupně uplatnilo několik dalších vlivů, které se
vzájemně doplňovaly a střídaly. Již za pobytu v Mnichově malíře podněcovala sofistikovaná náplň a techVe druhé polovině třicátých a v první polovině čtyřicátých let minulého století se Vacátkovy dynamické vize zklidnily a přetavily do neoklasicistní podoby. Svůj podíl na dané orientaci mělo dozajista

nicky náročné metody zdejší výuky, ale současně i to, že předchozí průpravu u Hynaise nepovažoval
vzhledem ke svému zaměření za konečnou a dostačující.

pražské a mnichovské akademické školení, které u malíře posilovalo respekt a úctu k tradičnímu pojetí

Této skutečnosti přikládali někteří publicisté obzvláštní význam a způsobili, že se Vacátkovo dílo

motivů, zcela určitě ale zapůsobilo i dobové oživení zájmu o klasické umění ve dvacátých a třicátých

v jisté době spojovalo s kulturním a uměleckým prostředím Německa. Tak se ve svých pamětech Sladko

letech 20. století.

je žít vyjadřuje Otakar Štorch-Marien. Zmínil se také o Vacátkově důstojnické dráze, vzpomněl kadetní

V tomto duchu Vacátko vytvořil řadu kompozic a výjevů se skupinami polonahých mužů a žen, je-

školu, akademii, uvedl podíl na Maroldově Bitvě u Lipan. Současně však prohlásil: „Vacátko, jemuž zů-

jichž vzdálenými obdobami mohou být mimo jiné akty a spoře oděné ženy z nástěnných maleb a závěs-

stalo strohé vojenské vystupování, maloval s oblibou na velké formáty a rozměrná výkladní skříň Topi-

ných obrazů Puvise de Chavannes z konce 19. století, obdivovaných naším Janem Preislerem, popřípadě

čova salonu bývala jeho obrazem tak zaplněna, že sotva snesla současně jiné exponáty.“ Nakonec ale

Ludwigem von Hofmannem, aktérem Berlínské secese (1890), profesorem umělecké školy ve Weimaru

konstatoval: „Mně se tyto obrazy vždycky zdály takové ‚německé‘. Něco na tom asi bylo, protože Vacátko

(Jezdec na pláži). Skutečnosti, že Vacátko o velkém představiteli francouzského symbolismu dobře věděl,

studoval nejen u Hynaise a Brožíka, ale také u mnichovského malíře zvířat Zügela.“250 Zmíněný postoj

nasvědčuje zmínka v jeho Malířství zvířat. Překvapí ale i tím, že v něm spolu s Maurisem Denisem spat-

a hodnocení zastával také autor článku Národních listů z 31. května 1929, který bez hlubší kritické ana-

řuje představitele tehdejšího expresionismu, neboť současná uměnověda malíře řadí mezi představitele

lýzy označil Vacátkův malířský rukopis za cosi z Německa převzatého: „I ten výtvarný přednes širokých

klasického symbolismu konce předminulého století.248
249	Národní zemědělské muzeum, sbírka obrazů, inv. č. 88480, 88482, 88485, 88481, 88483, 88491, 88489.
248 VACÁTKO, L., Malířství zvířat, c. d., s. 27.

288

|

250 ŠTORCH-MARIEN, O., Sladko je žít, c. d., s. 41.

Koně v životě a obrazech malíře Ludvíka Vacátka

| 289

pastózních tahů, vytesávající figuru pádným nejhrubším dlátem v samé uzly a zlomy tvarů, jakoby

a kyprost, kdežto Němec bývá drsnější a neomalenější ve svých požitcích. Český malíř je podle Harlase

v anatomické preparáty, i ten je mnichovský.“

navíc vnímavější pro barevné dojmy, „vidí barvu jasnější, sytější a jásavější než německý“.255

251

 Autor článku nezmiňuje pouze vliv Heinricha Zügela,

ale taktéž několika dalších mnichovských výtvarníků. Jenže před přímočarostí tohoto tvrzení se musíme
mít na pozoru.

V daném případě teoretik poněkud generalizuje a ve svých úsudcích přehání. Podíváme-li se blíže
na uměleckou dráhu jmenovaných německých umělců, objevíme značný rozptyl tvůrčích snah, z nichž

Navíc ani u toho nezůstalo, neboť v další drobné poznámce z dubna 1931 se kolínská „Polabská

jen některé vykazují znaky výše rigorózně definovaného německého uměleckého typu. Tvůrčí snažení

stráž“ znovu odvolala na Vacátkův vztah k německému uměleckému okruhu. Konstatuje se zde, že malíř

zmíněných autorů mělo ovšem v dalším vývoji, zejména po roce 1900, kdy přichází v úvahu, značně

„jako bývalý důstojník maluje se zálibou koně, pohyb. Jeho obrazy prozrazují mnichovskou školu.“252

různorodou povahu.

Argumentuje se také jeho členstvím v tamním výtvarném sdružení „Scholle“, kde své obrazy vystavoval

Hermann Eichler (* 1842 ve Vídni, † 17. září 1901 tamtéž) čerpal z kulturního a uměleckého klimatu

společně s díly Franze von Stucka, Hermanna Eichlera, Lea Putze, Fritze Erlera, Angelo Janka, kteří se

Vídně, v Mnichově pobýval jen krátce, víme však, že vystavoval i v Praze.256 Leo Putz se vydal od počátku

významně zasloužili o vznik Mnichovské secese a publikovali ve známém časopise Jugend.

nového století směrem k neoimpresionismu a po návratu ze studijního pobytu v Rio de Janeiru (1928–1933)

Ke snahám spojovat Vacátkovo umění s vlivy německého výtvarného, kulturního a názorového

také k expresionismu.257 Fritz Erler (* 15. prosince 1868 Frankenstein ve Slezsku, † 11. července 1940 Mni-

okruhu zřejmě přispěla ještě jedna dnes již v čase zasutá okolnost. Podle pamětníka Františka Trejtnara

chov) studoval na umělecké škole ve Vratislavi, v letech 1892–1894 na pařížské akademii Julian, ale od

směřovaly do Kunvaldu během okupace a druhé světové války občasné nezvané a nevítané návštěvy

roku 1895 žil v Mnichově. Je autorem rozměrných mytologických scén v interiérech lázeňských objektů

německých vojáků a důstojníků. Lákaly je sem Vacátkovy obrazy koní, vojenské náměty, sportovní,

ve Wiesbadenu (1907), výzdoby slavnostního sálu radnice v Hannoveru (1912), zasedací síně mnichovské

lovecké, pracovní a dramatické výjevy oblíbené u domácího publika, které byly ovšem v tomto případě

pojišťovny (1913). Proslul jako portrétista, na sklonku 19. století vznikl jeho Portrét Richarda Strausse,

spojovány s nečekaně modifikovanými významy. Umělcův obdiv k vitálním projevům, fyzickému zdraví,

Podobizna Gerharta Hauptmanna, později také vyobrazení Adolfa Hitlera. Jeho Mladá žena v kožichu z roku

anatomické stavbě zvířecích a nahých lidských těl se tu nechtěně protnul s cizorodými a nepřijatelnými

1930 žádnou přímou a jednoznačnou souvislost s Vacátkovou prací neprokazuje.258 Ovšem k tomu, aby

ideologickými postuláty, vycházejícími ze staré pruské vojenské tradice svazku koní a válek, vojenské

český umělec poznal mnichovské tvůrčí klima, nemusel jezdit do Bavorska, neboť již na počátku 20. století

a důstojnické cti, která měla pohyb koně za příznak síly a moci nadřazené všemu, dokonce i samotnému

se několik proklamovaných autorů objevilo v Praze. Na výroční výstavě Krasoumné jednoty v roce 1911

člověku. V některých případech tak Vacátkovy obecně pojaté, nadčasové a pozitivně míněné variace na

vystavil Erler jednu drobnou kresbu, Leo Putz olejomalby Ranní slunce, Sedící akt, Dívka v šedém šatě.259

téma vztahu koní a lidí umožňovaly vícero výkladů a výtvarných aplikací.

V českém dobovém tisku se v této souvislosti skloňovalo i jméno dalšího velkého Mnichovana, malí-

Ovšem to pochopitelně znalcům a soudným kritikům nemůže stačit. V dané chvíli si musíme položit

ře a sochaře Franze von Stucka (* 1863 Tettenweis, † 1928 Mnichov). Pocházel z rodiny sedláka a mlyná-

otázku obecnější povahy. Podle čeho a na základě jakých typických znaků lze usuzovat na povahu a roz-

ře z Dolního Bavorska, navštěvoval Uměleckoprůmyslovou školu a polytechniku v Mnichově (1878–1881),

díly českého a německého výtvarného umění?

vzdělával se potom v ateliéru Wilhelma Lindenschmita na zdejší AVU. Tvořil pod silným vlivem Wilhelma

Na takto široce položenou otázku se již na počátku 20. století pokusil ve svém spisku Sochařství

von Dieze, Arnolda Böcklina a Franze Lenbacha. Pro časopisy Allotria, Fliegende Blätter tvořil satirické

odpovědět František Xaver Harlas. Podle něho český vkus chápe skutečnost docela jinak než německý.

kresby. U Vacátka se potkáme rovněž s několika malbami a sochařskými díly mytologického typu (v Ru-

Češi hledají v přírodě krásu, lehkost, „lichotnou pružnost“, oproti tomu se prý „Němec […] ohlíží po hou-

dolfinu se na přelomu let 1924 a 1925 objevil například Antický jezdec, Apollo a Genius, společně s uhlo-

ževnaté síle, po sukovité vzdornosti, po výrazu moci, vůle a po akci, činu“.

vou kresbou Tři bohyně a malbou Svatvečer), ovšem jisté tematické obdoby ještě nepotvrzují názorovou

253

 Nám Čechům zní píseň,

Němcům zase vše připomíná „věčnou říši“. Pro český živel je Bůh dobrotivým tvůrcem světa, pro Němce
„der Gott, der Eisen wachsen ließ“254. Jsme prý také zpěvně smyslnější, obdivujeme měkkost, křehkost
251 -irm-, Národní listy, 31. 5. 1929, 69, 149, s. 4.

255	Tamtéž.
256	Heslo Hermann Eichler: Saur Allgemeines Künstler-Lexikon den Bildenden Künstler, Band 32, München – Leipzig 2002,
s. 509.

252 Polabská stráž, 18. 4. 1931.

257	Heslo Leo Putz: Deutsche Biographische Enzyklopädie, Band 8, München 1999, s. 95.

253	HARLAS, F. X., Sochařství, c. d., s. 95.

258	Heslo Fritz Erler: Deutsche Biographische Enzyklopädie, Band 3, München 1999, s. 153.

254	Bůh nechal kout železo.

259	Knihovna Národní galerie v Praze, Výroční výstava Krasoumné jednoty pro Čechy, Rudolfinum 1911, sign. KJ 1911/1 b. p.
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shodu, neboť Stuck, příslušník a posléze prezident Mnichovské secese, malíř útočné barevnosti a smy-

individuálním habitem, se souborem dispozic, jak jednat, myslet a následně také vnímat okolí i všechny

slově vzrušené malby, mířil přece jen svými alegorickými scénami a sakrálními obrazy jinam (Vyhnání

podněty a jak na ně zpětně reagovat. A to v případě Ludvíka Vacátka a jeho vyhraněného lidského typu

z ráje, Hřích, Křižování Krista). K jeho žákům patřili Wassily Kandinsky, Hans Permann a Paul Klee, malíř

platí dvojnásob.

měl však silný vliv i na našeho Jana Preislera.

260

Ani dalším pražským a českým umělcům nebyl Franz von Stuck neznámý. Krasoumná jednota dbala

Při posuzování díla se autor knihy již záhy ujistil o malířově vztahu k historii, dějinám umění a literatuře. Totéž se ovšem zprvu nedalo říci o jeho poměru k hudbě, jak se to často stávalo u jiných výtvar-

na to, aby se naše výtvarná obec seznamovala se soudobým zahraničním uměním. Proto na přelomu let

níků, nejen produkované umělcem samotným, nýbrž i reprodukované při práci. Zjevné muzikální sklony

1904 a 1905 uspořádala souběžná vystoupení několika německých sdružení. Na tzv. Souborné výstavě

a pěstování hry na nějaký hudební nástroj bychom totiž u Vacátka a celé jeho rodiny hledali marně.

Spolku pro původní leptání v Mnichově se objevil Stuckův lept Moje matka a jako součást kolekce čle-

Zdá se, že ani divadlo, které nebylo v širším okolí Hrubé Skály a Kunvaldu běžně dostupné, nepřineslo

nů Markského svazu umělců a souboru Spolku k zvelebení umění v Berlíně také jeho olejomalby Zima

jeho ranému, avšak ani zralému umění závažnější podněty a inspirace. Není tomu ale tak zcela, proto

a Léto.

se musíme k věci stavět velice opatrně a případ od případu i náležitě kriticky. Vacátkova olejomalba

261

Byl tu však ještě malíř a ilustrátor Angelo Janke (* 30. října 1868 Mnichov, † 9. října 1940 tam-

Toman a lesní panna (30 × 30 cm) z let 1905–1910 (obr. 17), vystavená a zřejmě i prodaná na výstavě

též), učitel mnichovské dámské akademie (1894–1907), profesor zdejší Akademie výtvarných umění.

v královéhradeckém muzeu (1934), nese zjevné stopy malířovy vtipné parafráze stejnojmenné básně

Tematikou, jezdeckými podobiznami a loveckými výjevy stál Vacátkovi – snad až na Heinricha von Zü-

z Čelakovského Ohlasu písní českých (1839). Vlivům tohoto typu nebránil Vacátkův smysl pro malířskou,

gela – z uvedených umělců nejblíže. Ve stylu práce se však Janke klonil k impresionismu, takže se jinak

kreslířskou, sochařskou nadsázku, živě podaná vizuální východiska, ale i tiché, ne vždy zjevné vnitřní

zase rozcházeli. Vacátko totiž nesdílel negativní postoj impresionistů k symbolům a alegorii, nýbrž k nim

obrazné zdroje, poetické a alegorické transformace.

inklinoval až do sklonku života.

262

Co na to říci? V Mnichově se neobjevil začátečník, nýbrž zralá osobnost na prahu středního věku.

Jádro takového přístupu k soudobým výtvarným tendencím a problémům definoval (jak na pracích
sochařských, tak i malířských) znalec jeho tvorby František Xaver Harlas: „Figurální plastiku pěstuje […]

Secesní umění mělo v prvních letech 20. století zenit svého vývoje již za sebou. Obrazy Ego a Život,

malíř Ludvík Vacátko se zdarem značným, a vyniká statuetami zvěře, jezdců, buď moderních (Dragoun),

které Vacátko maloval v letech 1903 a 1904 v Praze, tedy v samotném závěru svého studia v Mnichově,

nebo antických (Bojovník z r. 1907). Jelen s křížem byl častokrát v kovu opakován, také Zápasící jeleni.

ale i další obrazy, jako Boj, Věk zralého mužství, V bouřném cvalu, však nejsou secesní, nýbrž novoba-

Verva takových drobných prací Vacátkových uchvacuje, vyzařuje z nich prudký temperament, jenž miluje

rokní. Tyto stylové souvislosti se také nevytratily naráz a jednou provždy. Ještě v rozměrné olejomalbě

projevy života intenzivního, honbu, zápasy a boje.“263 To, co měl v hloubce duše uložené a co v pravé

na plátně Ku břehu z roku 1912 jsou patrné jak pyknické objemy novobarokní tělesnosti, tak světelné

chvíli názorového a citového zrání považoval za vlastní, spolurozhodlo o tom, co si z rozmanitých dobo-

efekty, pochycené zřejmě na pražské akademii. Také rozměrné dílo Alegorie síly a krásy (100 × 117 cm)

vých témat a tvárných prostředků zvolil, upřednostnil a co naopak z principu převzít a rozvíjet nemohl.

z počátku 20. století, vydražené v první dekádě našeho století pražskou aukční síní Vltavín, prezentované
prokazatelně na jedné z mnichovských výstav, náleží plastičností tvarů, šerosvitem a symbolickými prvky
rovněž do provenience novobaroka. K motivu se umělec později vrátil v drobnějším nedatovaném formátu 57 × 69 cm (Obraz krásy, síly a čistoty ze soukromé sbírky v Kunvaldu). Dané impulsy se u Vacátka
objevovaly již v rané době a zhruba ve stejném čase jako u Vojtěcha Hynaise, Jana Preislera a dalších,
vracel se k nim ovšem i později (obr. 116). Nelze zapomínat na to, že způsob uvažování, citlivost i rozptyl v ovládání malířských prostředků obvykle bytostně souvisejí s mentální výbavou umělce, s jeho
260	Knihovna Národní galerie v Praze, STUCK, Franz, sign. KJ 1904/5; Výroční výstava Krasoumné jednoty pro Čechy,
Rudolfinum 1911, sign. KJ 1911/1 b. p.
261	Knihovna Národní galerie v Praze, STUCK, Franz, sign. KJ 1904/5.
262	Heslo Angelo Janke: Deutsche Biographische Enzyklopädie, 5, München 1999, s. 300.
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přirozeného zbarvení svých živých modelů. U figurálních sestav s nahými mužskými a ženskými postavami upřednostnil zase žlutě, bílé, jemné odstíny okrů, křehkých kadmií a neapolských žlutí. Malíř totiž
jak v kompozici, v rytmu svých výjevů, tak ve výběru barev příliš nenadsazoval, postupoval uvážlivě a se
smyslem pro rovnováhu a přirozenost obrazových prvků.

Z toho, co bylo dosud řečeno, je snad již zřejmé, že Vacátkovo umění čerpalo z vícero soudobých
tvůrčích proudů a tendencí vznikajících a rozvíjejících se vedle sebe, doplňujících se, ale i vzájemně si
konkurujících. Jeho rané práce z konce pražských studií jsou zejména na okrajích plošné a redukující
obrazovou hloubku. Ty pozdější se zaplní načechranými reliéfně až plasticky působivými objemy, ornamentálně lineárním traktováním vodní hladiny a dalšími formami, které lze přičíst i vlivům mnichovským.
Jsou však včleněny do vnitřně vrstevnatého, leč výrazově silného celku. Modelem k obrazům se umělci
stávali koně všech typů a ras. Na sklonku padesátých let minulého století si MVDr. Jan Zahálka ve své již
citované studii povšiml, že teplokrevní koně sloužili umělci převážně jako předlohy k drobným sochařským dílům, neboť svým naturelem vyhovovali požadované dramatičnosti scény a žádoucí expresivitě
projevu, kdežto chladnokrevníci se hodili převážně k výjevům lyrickým a malířským.
Také zde jde o promyšlenou syntézu, nikoliv prosté napodobení a epigonství, které bylo v tehdejším
tisku u autora občas shledáváno. V obou disciplínách je navíc znát jistý formální a názorový rozkyv: hutně pojaté objemy, rafinované nasvícení figur, jindy zase sochařsky souhrnné, reliéfní a ke světlu zdánlivě
nevšímavé pojetí motivu, od dvacátých až do čtyřicátých let pak klasicistně vyhlížející, anatomicky pevně modelované tělesné tvary. V několika případech se objeví i volný rukopis drobných štětcových tahů
a mihotání barevných skvrn, jež lze považovat za opožděnou a krátkodobou rezonanci impresionismu
(Koňské spřežení, nedat., olej, 60 × 70 cm, zmiňovaný Stojící srnec z roku 1900, olej, 60 × 37 cm, malovaný buďto přímo v Paříži, nebo krátce nato doma).
Ukázalo se však, že pro většinu Vacátkových prací byl určující vztah popředí k výchozí a z pozadí
vystupující ploše. Jednalo se o jadrný a plošný styl, který Harlas považoval za méně ateliérový, méně
komplikovaný, neboť skutečnost zjednodušil na jakési minimum prvků. Proto také podotýkal, že v těchto
obrazech je „již formule syntézy určitěji vyslovena než ve svědomitém realismu starších umělců“.264

Přesto se nestal jeho názorový a ideový rozhled jednostranným a nudným, dokáže totiž vždy něčím překvapit. I když ztvárňuje zvíře zachycené ve všech možných podobách a situacích jako ústřední
motiv svého malířského, grafického, kreslířského a sochařského díla, nelze přehlížet, že v něm našly své
místo i jiné námětové okruhy. Nesetkáme se sice s květinami, ba ani se zátiším. Jinak se ovšem pouštěl
s obdivuhodným sebevědomím i do zcela odlišných oblastí umělecké práce. S velkou hrdostí se pochlubil
mladému Františku Trejtnarovi, studentu fakulty stavitelství, že „on je také architektem, že si sám projektoval ateliér a galerii, které měly stát v Praze na Letné“.265
Pohyb, drama, napětí a vzrušení jsou přítomny téměř ve všech Vacátkových výtvarných pokusech
i finálních produktech (obr. 6, 61, 110, 144, 157, 158). Hlásily se k nim rozměrné kompozice alegorického, symbolického rázu a často i monumentálního účinu (Vyvádění koní, 1902, nebo Mužský akt s koňmi,
nedat.). Mohli bychom předpokládat, že první válka předchozí směřování odvála, leč ještě během druhé
světové války a za nacistické okupace se k tomuto typu vznosných kompozic malíř vracel (Plavení koní,
1942, Život národa, 1943).
Maloval mužné typy a vypracovaná těla vojáků, jeho bytostný zájem o vyjádření pohybu se odrazil
i v kompozicích sportovních, například ve výjevech z dostihových závodů (obr. 72, 81, 29) a šermířských
zápasů (Dostihy, 82 × 71 cm, datované do roku 1923, dražené kdysi na aukci v síni Dorotheum; Touche,
1900; Atleti, 1908; Dostih, nedatovaná kolorovaná suchá jehla ze sbírky Regionálního muzea Kolín;
Sportovní jízda, litografie – tisk ze čtyř kamenů, 64 × 82 cm; Koňské spřežení, nedat., olej na překližce,
60 × 70 cm; Nad překážkou, 50 × 35 cm, ze soukromého majetku v Kunvaldu).
Přitahovaly jej letmé dotyky, tichá a tajemná sdělení, milostná setkání jezdců a jezdkyň, zamilovaných dvojic (Koně ve vodě – Plavení koní, olej, 1908; U napajedla, olej na plátně, 55 × 63 cm). Na
krajinu se již tehdy dostalo sporadicky (uvedený Val pod hradem Kost, později označovaný jako Hrad na
skále, 1901).
Zvláštní pozornost Vacátko věnoval soubojům zvířat (Jeleni v říji, 1903, litografie, 45,5 × 64,5 cm),
lovům a štvaní zvěře, kde se pronásledovaný tvor a skupina honců na koních proměňují v protagonisty

Přes jisté proměny v technice je Vacátkovo dílo svým koloritem, důrazem na obrysové i vnitřní linie,
omezením tónové škály a barevného ladění na první pohled jednotné. Tím, že ze svých kompozic téměř

krvavého konfliktu (nedatovaná kresba uhlem Jelen a bronzová plastika téhož námětu; kresba Úlovek,
1905; bronzový Zápas jelenů bez určení doby vzniku).

vytlačil okolí, oslabil zeleně, škálu modří, posílil na druhé straně odstíny hnědi, okrů, černí, šedí, tedy
264	ZAHÁLKA, J., Dílo Ludvíka Vacátky, c. d., s. 77–79; tamtéž, s. 127–128.
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Do povědomí výtvarných teoretiků i návštěvníků výstav se Vacátko vepsal bitevními a vojenskými

stavnějšímu a podrobnějšímu průzkumu. Jsme nuceni je proto ponechat až na výjimky stranou. Zvláštní

scénami. Prolistujeme-li některá čísla Zlaté Prahy z počátku 20. století, vyvstane před námi vcelku ši-

skupinu tvoří jezdecké podobizny, k těm, o nichž jsme se již zmínili, lze přiřadit také kolorovanou pe-

roká paleta postřehů a výtvarných zážitků pocházejících z vojenského života. I zde je spoluaktérem kůň

rokresbu Jezdecký portrét Františka Josefa I. z roku 1908 a před lety pro autora knihy ještě neznámou

(kolorované perokresby reprodukované ve Zlaté Praze, Útok, 1900; Na výzvědách, 1903; Útok hulánů,

(nedatovanou) jezdeckou podobiznu hraběte Lažanského (obr. 69).

1908, olejomalba na překližce; Voják s koněm, nedat., 58 × 68 cm). Válečná a bitevní témata malíře
a vojáka po celý život přitahovala.
Vojenskou látku ovšem soustavně spojoval s vlasteneckými ideály, kterými se vřazoval do rámce

Sklon k výrazné stylizaci a nadsázce způsobil, že přes drobné rozdíly v tematice, formální skladbě
a individuálním zjevu nejsou pro Vacátka koně pouze reprezentanty svého živočišného druhu, ale i života
jako takového.

dohasínající historické malby. Posloužily k tomu patetické motivy z české historie. Zpracovával je v cyklu maleb a kreseb na kámen, tudíž jako litografie, které v roce 1947 vytiskla firma Holeček a Moučka
v Hradci Králové pod názvem Bohatýrství českého národa (obr. 132, 133, 134, 135). V jedné se vrátil
k tragickému osudu Jana Lucemburského (Bohdá nebude, aby český král z boje utíkal), přitahovalo
ho husitství a jeho význačné osobnosti (Husité u Domažlic, ve sbírkách Regionálního muzea v Kolíně,
Městského muzea v Žamberku a Galerie moderního umění v Hradci Králové). Imponovala mu osobní
hrdinství (Starý Valdštýn představuje svých 50 synů králi Přemyslu, 40 × 55 cm), ale i postavy z historie
východočeského regionu (Jan z Pernštejna). Opomenout nemohl Bílou horu (Vzpomínka na Bílou horu)
a Zborov, ale ani události novodobé, zachycené tužkou, akvarelem, litografií a kombinovanými technikami. K historickému vítězství našich legionářů na východní frontě první světové války se vrátil znovu
v kresbě, dražené v první dekádě nového století v Českých Budějovicích. Ještě v roce 1945 vytvořil rozměrný obraz Praze na pomoc, 1945 (obr. 118), a situační kresbu zpodobující odzbrojování německých
jednotek kunvaldskými partyzány, Bartošovice, 1945 (45 × 60 cm).
Důležitou syžetovou oblast malířovy tvorby, která od druhé poloviny dvacátých let mohutněla, tvořily výjevy pracovní, zejména každodenní dřina zemědělce na poli, svážení sena a obilí, stahování dřeva
z lesních polomů. Bezkonkurenčně nejrozšířenější a velice oblíbené téma tohoto druhu představovala
orba a vláčení pole, objevovalo se v různých variantách znovu a znovu. Není však obdobou Sedláčkova
obrazu nepatetického rolnického výkonu. Je to naopak apoteóza venkovské práce, činnost plná síly, aktivity téměř hrdinské, navíc záležitost nikoliv kolektivní, nýbrž výhradně individuální a osudová (obr. 91,
110, 117, 145, 163, 164). Motiv osamělých oráčů a orání samotné Vacátko transponoval, podobně jako
kdysi lovy a honitby zvěře, do podoby až mytického zápasu, věčného boje člověka, jednotlivce s půdou
(Pluh, nedat., olej na kartonu, 50 × 65 cm; Vláčení s koněm, nedat., olej, karton; Trojspřeží, olej, překližka, 51 × 66 cm; Svážení sena ze čtyřicátých let 20. století, olej na překližce).
Umělec vytvořil četné koňské portréty, podobizny hřebců a klisen, ušlechtilé hlavy hříbat, s nimiž
spojoval i lidské hlavy, zamyšlené i vzrušené tváře mužů a žen. Nelze se tomu divit, jeho akademické
školení mělo přece výrazné figurální zaměření. Tyto práce dělal hlavně na zakázku, takže až na výjimky
putovaly po dokončení do soukromí zadavatelů, jsou dnes rozptýleny, a tudíž běžně nedostupné sou-

296

|

Koně v životě a obrazech malíře Ludvíka Vacátka

| 297
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ním naturalismem.“270 Jak vidíme, pouští se odvážně na půdu filozofie a metafyziky, která se podle něho
zabývá „vším, co nás v duchovním světě obklopuje, bádá a hloubá v záhadách života a vesmíru“.271 Nejsměrodatnější pro nás je však jeho pokus aplikovat tyto zásady na vlastní tvorbu, konkrétně cyklus Národního osvobození. Filozofickou úvahu přenesl na půdu uměleckou, kde „transcendentní naturalismus“

Věnujme se nyní metodologické podstatě a hlavnímu myšlenkovému vyznění Vacátkova umění.
Podstatné je, že jako celek vycházelo z výtvarného názoru označovaného za transcendentní naturalismus, sjednocující abstraktní a konkrétní složky vybraných modelů a hmotných předloh, tedy umění
spojující krásu přírody, živočišných i lidských těl s jejich významovými duchovními i citovými obecně platnými přesahy.Tento naturalismus se tak ve Vacátkově pojetí stal i metodou a univerzálním myšlenkovým,
všeobecně platným a fundamentálním postupem tvůrčí práce. Vyjadřoval se v tomto směru také patřičně
zarputile a s odhodlanou přesvědčivostí, třebaže výrazy a pojmy transcendentní a transcendentální, jak
je známe ve filozofické a literární tradici, nijak významově nespecifikoval: „Moderní požadavek kompozice jest symbolismus, transcendentní naturalismus, projevující se úzkým vztahem abstrakta s konkrétností, ideálu k reálnosti, metafyziky k přirozenosti, naturalistice.“266
Transcendentní oblast spojoval v prvé řadě s námětem a jako příklad uvedl ve své práci frekventovaný motiv – chudého oráče bojujícího s těžkým pluhem o své živobytí. Obdobný přesah a významové
transpozice svazoval i s koloritem „a metafyzickým, transcendentním tónováním barev“.267 V dalších
případech spojoval existenciální otázky života a smrti s vertikální linií osamělého, sirého stromu, sklánějícího se nad divokým srázem, nadto ještě v nehostinném zimním jitru. I v tomto případě měl po ruce
vhodný příklad – Böcklinův obraz Ticho v lese.
V katalogu k pardubické výstavě pořádané v říjnu 1949 se k problému znovu vrátil krátkou úvahou
„O transcendentálním naturalismu a sociálním realismu“. Použil odlišný slovník a pozměnil významy.268
Hovořil-li o realismu a pojmech jako „sociální“ a „socialismus“, chtěl zřejmě době vyjít vstříc, a proto proklamoval: „Nová doba si žádá sociální realismus.“ Funkci umění spojil s povznesením člověka z všedního
života k zbásněným ideálům. Každé umělecké dílo, tak jak to již kdysi tvrdil, musí „obsahovati složku
abstraktní a konkrétní“.269 Ve skryté či zjevné dvojznačnosti spatřoval podstatu veškerého umění, a proto
čteme: „Spojení nadsmyslna s konkrétností dává teprve umění. Toto vyznání jsem nazval transcendent-

266 VACÁTKO, L., Malířství zvířat, c. d., s. 49.
267	Tamtéž.
268 Výtvarnické album Život VII, Sborník výtvarného odboru Umělecké besedy, Umělecká beseda Praha III, 1928, úvodní
slovo V. Rabase; Katalog výstavy Ludvíka Vacátka v pardubickém Grandu, říjen 1949, c. d., Slavín, SI XIII/708,
Východočeské muzeum Pardubice.
269	Tamtéž.
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představuje snahu o naplnění věčné lidské touhy po obecném blahu.272 Zdálo se mu asi, že si v ničem
nezadal, lidskou práci sledoval přece již dlouhou dobu. Nepochopil, že se v dané chvíli jedná o významy
nesouměřitelné. Pod termínem „sociální“ či „socialistický“ neviděl, tak jak se to bude záhy vykládat, skupinové či třídní zájmy, nýbrž cíle obecně lidské. Zatím ještě netušil, jaké trápení mu v krátké době nová
společnost a umění přinesou.
František Xaver Harlas, který měl k umělci velmi blízko a jeho práci dokonale znal, vystihl podstatu
požadované vnitřní dvojznačnosti v krátkém článku ve Světozoru. Podle něho malíře neuspokojovalo
pouhé líčení skutečnosti, prostý viditelný povrch reality. Jedná se totiž o umělce stylového, který má svůj
sloh, a dokonce svůj osobitý sloh: „Něco kypivého je v jeho umění, jakási expanzivnost, které jako by
ani rámování obrazu nedovedlo klást meze.“273
Teoretik a tehdy uznávaný umělecký kritik se dotkl zvlášť příznačného znaku Vacátkova umění.
Stávalo se totiž často, že se jeho lidské a zvířecí figury do obrazového formátu jen taktak vešly. Tuto
příznačnou přeplněnost jeho maleb vesele a rozverně komentovala manželka Antonína Dvořáčka, zkušená učitelka, která kdysi poznamenala: „Pan Vacátko byl asi špatný žák, nebo neměl dobrou učitelku,
nenaučil se totiž dělat okraje.“274 Rám pak zakrýval nápisy a vepsané podtituly obrazů, dotýkal se hlav,
chodidel, složitá sestava těl a tvarů v omezené ploše si někdy vynutila afektovanou zkratku, nápadně
křečovité gesto, příkrá a přímočará zjednodušení, které František Xaver Harlas označoval za projev
„primitivismu“, neboť v tělech jeho „postav, aktů ženských i mužských, proudí krev, je to zachyceno
v okamžicích umělecky kritických, tak se lze vyjádřit, a je to pak podáno s velkou prostotou, s prostředky na minimum redukovanými – s primitivismem zcela přirozeným“.275 Příčinu nehledejme v živelnosti,
přepjatém rozmachu, ve spěchu a netrpělivosti práce nebo v náročnosti konceptu, kterému nakonec ani
obrovitý formát stačit nemohl. Z touhy po přímočaré výtvarné výpovědi, z potřeby vyjádření na významy
bohatého obsahu hodlal malíř přednostně, podobně jako barokní mistři, vyplnit přední plán. Tohoto postupu využil vícekrát. Popředí mohutného obrazu Ego zaplňuje čtveřice vznášejících se nebo klesajících
270	Tamtéž.
271	Tamtéž.
272	Tamtéž.
273	HARLAS, F. X., Ludvík Vacátko, Světozor, 1925, XXV, 10, s. 253.
274 Soukromý archiv autora knihy, vzpomínka Svatavy Havlíkové, září 2007.
275	HARLAS, F. X., Výstava Ludvíka Vacátka v Domě umělců Praha, c. d., s. 253.
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| Ludvík Vacátko při
práci, patrně čtyřicátá
léta 20. století,
soukromý archiv
Zdenky Sičakové

| František Kupka,
Balada – Radosti
života (Eponina
vyjížďka – Radosti),
1901–1902,
enkaustika, dřevo,
83,5 × 126,5 cm,
Národní galerie
v Praze

těl. Ústřední atletická postava v prudkém pohybu až skoku stíhá zahalenou figuru v plavném letu s flét-

nohou vyjádřil obdiv k vznešené eleganci koňského běhu a lidského pohybu. Paradoxem ovšem je, že

nou a ratolestí, symboly kultury a slávy, v ruce. Nešlo mu zřejmě jen o zachycení samotného průběhu

popisované Plavení koní, řadící těla a profily barevně redukovaných, téměř kubických tvarů vedle sebe

konfliktu, střetu, nárazů, pádů i vzestupů, ale také o odhalení jejich vnitřních příčin, spočívajících v di-

a nad sebou, v jistém ohledu a patrně nezáměrně přizvukuje soudobému kubistickému traktování obra-

vergenci individuálních tužeb a odstředivých snažení. Malíř tu programově čerpal z kontrastu viditelné

zového prostoru.

tělesné váhy a zdánlivého beztížného spirituálního létání.

Docela jinak je rozvržen obraz Ku břehu z roku 1912, malba velkého čtvercového formátu

Obdobně působí jedna z variant nedatovaného Plavení koní, kterou náhodně objevil a objektivem

(134 × 134 cm). Nejsou tu jen jezdci a koně jízdou zjevně opojení, jejichž radost a nadšení jako by rostly

zachytil František Trejtnar. Hloubka obrazu je redukována na přední plán a pozadí, prostor mezi nimi jen

s blížící se očistnou katarzí. Za pozornost stojí osvětlení, prvek výrazu, pohybu a děje. Má koncentro-

tušíme z nevelkých průzorů přeplněného „proscénia“. Jsou tu kyprá, pyknická těla, kdysi tak obdivovaná

vanou povahu, diagonálně cílený a soustředěný tvar. Do výjevu téměř kultického, scény plné bujarého

Jindřichem Pruchou, modelované hlavy, muskulatury hrudníku, svalstva končetin tří koní a stejného po-

veselí rozjařených nahých žen a muže, se nic jiného nehodilo. Poučení v umělecké tradici od baroka až

čtu lidských aktů. Podle našeho názoru autor vycházel z přesvědčení, že jedině předek unese dramatic-

po 19. století je však zřejmé.

kou a spletitou podívanou, napnutí i uvolnění žilnatých svalů, které hodlal před divákem rozvinout. Nešlo

Něco podobného najdeme i v ilustračních kompozicích a skicách Františka Kupky (Studie na literární

mu o výkon kreslířský, snad jen v prvotním rozvržení hmot a základních článků, nesledoval v zásadě ani

námět, 1902, tužka na papíře, 11 × 21,2 cm; Studie k nezvěstnému obrazu – Paris na Slovácku, akvarel

modelaci světly a stíny, neboť valér nepovažoval za cosi prvořadého a zásadního. Formu věcí a postav

a kvaš na papíře, 27 × 48 cm a 20 × 48 cm; Projížďka lesem, mezi lety 1905 až 1907, akvarel a tužka

v částech i celku efektně zachytil v barevných kontrastech, pohrál si s jemnými odstíny světel a stínů

na papíře, 22,5 × 35 cm).

modelujících hmotu těl. Světlou část koňského trupu kladl obvykle do protikladu k části tmavé. Na tem-

V Kupkově rané, symbolismem ovlivněné práci objevíme ještě jeden s Vacátkovým animalismem

ně hnědém základě vytvaroval pomocí blankytně modrých ploch a plošek drobné profily, svalové úpony

spřízněný motiv vášně a živelnosti, radosti a štěstí, ztělesněný jízdou žen na koních. V Baladě – Radosti

nohou a kopyt. Taková figurální seskupení (jak jsme již konstatovali v předchozí části knihy) připomínají

života, či Eponině vyjížďce – Radosti (Eponu uctívali Římané a Keltové jako bohyni a patronku koní), zpo-

reliéfní výzdobu řeckých a římských sakrálních staveb. V postupném řazení štíhlých koňských a lidských

dobnil Kupka dvojici nahých žen na koňských hřbetech, jež pojal jako příznak vrstevnaté a metafyzické
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| Ego, 1902,
soukromý
archiv Františka
Trejtnara

povahy světa. Výjev měl podle autora zosobňovat pocity, které zažíval, když samoten a všemi opuštěn
sedával na břehu moře. Spřízněnost mezi oběma autory (Vacátkem a Kupkou), třebaže jen dočasná, je
více než patrná.276
V olejomalbě Hymna manželství, reprodukované ve Zlaté Praze (1925),277 je světlo zase samozřejmou, přirozenou, všudypřítomnou a oduševňující energií. Prostor obrazu je až do okrajů vyplněn trojicí
aktů a dvou koní. Muž-otec vede za ohlávku jednoho z nich, na hřbetě druhého spočívají a snad i lehce
levitují postavy, nezbedné a hravé dítě a žena-matka s flétnou připravenou ke hře. Scéna křehká a lyrická je aplikací prastarého dionýského motivu. Kolkolem se tetelí pletivo svižných tahů, vzadu oddychuje
háj mladých břízek a dole čeří vodní hladinu kopyta koní.
V podobném duchu je pojat žánrový výjev O senách (42 × 58 cm), dražený v březnu 2006 pražským aukčním domem Meissner-Neumann, kde jsou lidská postava, kůň, vůz se senem a krajina prosyceny zlatavou září jiskřivého léta.
Světlo se jako závažný kompoziční, výrazový a významový prostředek typologicky profilovalo v obraze Setkání Krista s Veronikou. Jestliže bylo v předchozích případech přirozeným a sourodým jevem,

| Hymna manželství, převzato z časopisu Zlatá Praha, 1925, 5–6, s. 245

276	LAMAČ, M., František Kupka, c. d., s. 11.
277 Koně ve vodě, Zlatá Praha, 1925, XLII, 42, s. 245.
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mění se v dané chvíli v prvek docela jiného řádu, v akt spirituální až mystický. Střed podélného obrazu

Na tvarové a kompoziční uspořádání myšlenky a výtvarného nápadu kladl Ludvík Vacátko zvláště

pohltila oslňující zář. Malíř se tím nevtíravě odvolal na tradiční křesťanskou interpretaci Krista jako světla,

silný důraz. Proto se také v jeho psaných úvahách můžeme setkat s následujícím tvrzením: „Platí tu

které činí vše viditelným, čistým a pravdivým. Ježíš také nic neskrývá a před nahou Veronikou, jezdci

zásada: je-li správně […] obraz […] komponován, určuje rovnováhu zlatý řez. To znamená, že protějšky,

a koňmi stojí rovněž nahý, bez šatů, ale i bez nimbu, zato s aureolou. Přihlížející se rozestoupili, aby

protilehlé rohy nebo komponované části poblíže středu protistran se musí buď komplementárně doplňo-

se semkli do dvou barevně odlišných, leč opticky vyvážených skupin, které nás uvádějí do rozdílných

vati, nebo kontrastovati, aby plocha obrazová byla úplně klidná, v rovnováze.“280 Na jedné straně loka-

významových a formálních souvislostí. Ač je výjev komponován do podoby přísné symetrie, získal tím

lizovaný temný a těžký útvar a akcent si na straně opačné vynutil tón lehký, vzdušný a světlý. Podobně

nový symbolický rozměr.

postupoval i ve směru vertikálním: „Táhne-li se poblíže dolejšího okraje strany levé jemná, hladká linie,

Již z těchto několika vybraných příkladů je zřejmé, že malíř, sochař, vyznavač epiky a dramatu

musí býti na opačné straně vyvážena hrubou, drsnou masou.“281

života, nemohl jinak, než promýšlet, rozvíjet a upřesňovat problémy kontrastu jako formálních i význa-

V základu jeho metody tkví ovšem ještě cosi zásadnějšího. Otázky kompozice a jejích variant figu-

mových složek malby. Kontrasty, protiklady a jejich vyvažování totiž považoval za „pointu obrazu“, o niž

rovaly u Vacátka jako fundamentální nástroje požadovaného a hájeného transcendentního naturalismu,

mu v díle šlo především.278 O všech protikladech mohl ale uvažovat jen v úzkém vztahu k důsledně pro-

neboť spojovaly v nedílnou jednotu reálné, odpozorované a věcné se vším, co je objektivně, v duchu

myšlenému obrazovému řádu, tedy k jistému typu kompozice a vnitřního uspořádání výjevu. Obrazové

i virtuálně převyšovalo. Podřídil-li v terénu zachycený příběh a událost umělým kompozičním pravidlům,

prvky a vizuální elementy uváděl do stavu rovnováhy, nikoliv ovšem absolutní, nýbrž dynamické.

obohatil tím jejich zdánlivě statickou podobu o vnitřní napětí a nový dynamický významový interval. Je-

Pokud chtěl dvě tři postavy v jedné části obrazu „rozhýbat“ směrem vpřed nebo vzhůru, pak figury
protilehlé obdařil pohyby opačnými, a to vzad a dolů.
O tomto umělcově kompozičním a stylotvorném úsilí napoví obsah dopisu profesoru Františku Bílkovi, který Ludvík Vacátko mladší zaslal 1. února 1959 z Horních Měcholup. Tato korespondence se tý-

likož nadevše miloval situace dramatické a ostře vyhrocené, musel se dříve nebo později nějak vyrovnat
s problémy rytmu, časového průběhu a rychlosti vnímaného děje. A skutečně, v jeho plastikách, jmenujme Jana Žižku, i obrazech, např. Zápas jelenů či četná Plavení koní, je temporální stránka jevu rovněž
důležitá, ne-li vůbec dominující.

kala zásilky obrazů Ludvíka Vacátka st., krátce předtím vybraných a zařazených do hipologické expozice

Na jedné straně se malíř snažil vyhovět logice věcí a pohybů, přirozené tělesné konstituci. Usiloval

slatiňanského zámku. Malířův syn tu reaguje na profesorovy dotazy k obrazům, vyslovuje se k otcovým

proto o zachycení vizuální podoby konkrétního objektu, na straně druhé vycházel vstříc záměrům čistě

kompozičním a ideovým záměrům, ozřejmuje lokalizaci postav v ploše, upozorňuje na umělcovo vytr-

kompozičním a esteticky výlučným. Nešlo mu a ani nemohlo jít o pouhé napodobování toho, jak věci

valé úsilí o syntézu všech obrazových složek: „Slovutný pane profesore. Odpovídám opožděně na Váš

vypadají, usiloval o jejich umělecké, estetické zhodnocení a začlenění do nového, formálně vytříbeného

poslední dopis, kde mi [v originále je mě, pozn. autora] píšete o došlém obraze V rušném chvatu (jak

celku. Vzpomeňme na větu z jeho Malířství zvířat: „Umění není pouhým kopírováním přírody, je to její

je správný název) do Slatiňan. Co se týče dívčí hlavy v levém horním rohu, před hlavami dvou předních

přehled ve zvláštním světě.“282 Výsledkem jsou časté posuny, záměrné deformace výchozího tvaru a jeho

koní. Ta tam patří, a sice jako jezdkyně na nejzadnějším 3. koni, tmavém, kterému je vidět pouze hlava

následné transpozice, které mohou do jisté míry popírat přirozenost pohybů a běžnou logiku života. Malíř

a přední noha, jakož i dívčí hlava s rozevlátým vlasem tmavým je držena celá v tmavém tónu, čímž vy-

své figury pak odvážně ohýbal, nakláněl, na koních nezvykle usazoval, nadsazoval a umocňoval výrazo-

nikne celá přední skupina.“279

vost gest.
Jakkoliv inklinoval k upřednostnění životních vzruchů, napětí a konfliktů (Koně v bouři, 65 × 45 cm,
z Kunvaldu), nepřehlížel nutnost jejich uvážlivého vyrovnání a vyvážení. Dosahoval toho několika způsoby. Uprostřed dvacátých let vypracoval svoji typologii kompozic, jejichž jednotlivé verze v díle postupně aplikoval bez ohledu na jejich konkrétní stylové a slohové inklinace. Tyto koncepční otázky totiž

278	Regionální muzeum Kolín, Ku břehu, olej na plátně, 1912, U 229.
279	Dopis Ludvíka Vacátka ml. prof. Františku Bílkovi z 1. února 1959, kopie uložena v soukromém archivu autora knihy.
Mladý Vacátko se ale v určení díla dopouští nepřesnosti, na výstavách totiž obraz figuroval hned pod několika názvy:
V rušném chvatu, ale také V bouřném valu (cvalu) a posléze, jak se autor zmínil ve své citované Expertize, v podobě
Návalu bouře.
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281	Tamtéž, s. 50.
282	Tamtéž.
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představovaly uzlový moment jeho malířské a plastické práce. Uvažoval, jak říkal, o diagonálním, úhlo-

vou silou. Zneklidňující pohyby v horní polovině obrazu opticky vyvážilo bezvládné tělo v polovině dolní.

příčném členění obrazu, hovořil o kompozici radiální, paprskovité, uplatňoval pořádek radiálně diametrál-

Pokud však na výjev pohlédneme z jiného úhlu, spatříme paralelně rozvíjené časové sekvence a rytmický

ní, zmiňoval kvadratické, geometrické, čtvercové nebo obdélné řazení obrazových článků.

dějový puls.

Zvlášť průkazné je v tomto smyslu jeho Seskupení koní, olejomalba z roku 1934, kterou malíř skico-

Uvedené momenty kontrastu umělec dále rozváděl v opozicích barevných, zneklidňujících shluků

val v kladrubském hřebčíně (obraz je dnes v jeho majetku jako Plavení koní) a realizoval ještě na Hrubé

polotónů, stínů a přechodů. Avšak jelikož nechtěl, aby zvrátily kýženou rovnováhu, postavil jim do cesty

Skále. Na první pohled běžná a známá situace je tu zasazena do svého druhu radiálního systému. Aby

symbolické atributy trvání – květiny, girlandy a ratolesti, proměnlivé příznaky věčnosti.

mohl polonahého jezdce vtěsnat do protáhlého horizontálně vedeného formátu, tak ho usadil na hřbet

Těmito možnostmi disponuje rovněž vzpomínaná olejomalba Nával bouře, ale jiným způsobem.

koně v neobvyklém předklonu. Nejednalo se však ve skutečnosti o krok nahodilý, či jinak zvnějšku vynu-

Diagonální členění scény výše zmíněného Boje se tu sice opakuje, leč v obráceném směru. Trojice jezdců

cený, ale naopak o promyšlený a zdůvodněný akt a princip. Okraje jezdcovy hlavy a zad opisují, zdvojují

na koních vyplnila celý obrazový prostor, ale pohybem zprava doleva vyhrotila celkovou brutalitu děje.

a násobí příčně rozvržené koňské obrysy z pravé strany a protahují linie hřív a zádí zvířat po obou stra-

Jedna z úhlopříček představená seskupením obrysových linií koňských hřbetů sice klesá dolů, jeví se

nách obrazu. Prodlužují tak profil mohutné koňské hlavy, částečně zakrývající ústředního jezdce, o ob-

ale jako mnohem mocnější než druhá a opačná. Kresby nohou na levé straně jsou totiž opticky lehčí,

dobný náklon koně na levém okraji. Malíř si byl dobře vědom toho, oč usiluje. Pokud by se rozhodl jinak

a nemohou tak konkurovat liniím opačným. Scéna je vyvážená, ale jen aby se neřeklo, vždyť jde přece

a muže napřímil, rozšířil by a nadmíru zatížil horní část plochy a vše by pak proměnil v žalostnou nudu.

o bouři, drama, napětí a ty se obvykle neslučují s prostou rovnováhou a symetrií.

Tvarová zkratka, křižování protikladných směrů, dovedně evokovaná obrysová rozvlnění jsou u Vacátka

Diagonálním kompozičním řešením disponují téměř všechny Vacátkovy pracovní motivy, kdy se na-

čímsi organickým a opodstatněným. Přichýlení, hravé a jemné dotyky, intimní pohlazení jsou a budou

máhané hřbety a hlavy koní zvedají až na samotný vrchol vzestupné úhlopříčky. Malíř se k nim uchyloval

viditelným, obecně srozumitelným výrazem osobního až důvěrného vztahu dvou živých bytostí.

zvláště u motivů těžké polní práce, potahování dřeva, u kompozic koní v zápřahu a před pluhem, při jízdě

Další verzí kompozice je umístění figur na osu nebo do rámce středového pyramidálního útvaru,
obvykle a nejčastěji těžkého a temného stromu (Obraz krásy, síly a čistoty, 60 × 70 cm; Rajské plody,
60 × 70 cm; Nad překážkou, 50 × 35 cm).

s vozy či saněmi, které vznikaly, dnes v již nezjištěném počtu, za pobytu na Hrubé Skále a v Kunvaldu.
Rodily se z rychle nahozených skic v terénu, možná i fotografií, neboť v nich autor obvykle respektoval nejbližší terénní prvky, výchozí reálnou pohledovou osu. Na rozdíl od předchozího řešení, které upřed-

Zásady rovnováhy jsou umělcem mistrovsky naplněny také v radiálně řazených kompozicích, se-

nostňovalo několikeré vzájemně se protínající řady, jde o proces mnohem prostší. Pohyb v jednoduché

stávajících ze dvou nebo několika svislých rovin, jako například u nedatovaného Mužského aktu s koňmi,

horizontální linii pronikající z jedné strany na druhou je prostým trváním. Vzestupné řazení kol, opratí,

prezentovaného v roce 2006 na internetových stránkách jedné pražské aukční síně.
Diagonální kompoziční řešení se v plné výrazové síle prosadilo ve Vacátkově monumentálním výje-

postraňků a dalších složek spřežení je přibližováním, pohybem od minulého k přítomnému a budoucímu
(obr. 12).

vu Boj. Temný jezdec ve středu obrazu se chystá k útoku, jehož obětí se má stát bílý jezdec v sousedství.

Všechny tyto výchozí podněty náležely sice původně do reálné krajiny a skutečného času, leč ztra-

Děj je příkladem pozoruhodné transformace. K ničemu totiž sice zatím nedošlo, ale my diváci jsme již

tily část z prvotního bohatství barev a tvarů, staly se poloprázdnými a neurčitými. Schází odstup a větší

svědky toho, že se cosi děje a zřejmě i bude následně dít. Malíř tu vědomě těžil z rozdílu mezi fyzickou

výhled, stěny domů, stromy přebývají jen v náznacích a obecných formách. Bystrý pozorovací talent

tíhou, energií, pohybem a jejich vizuálně vnímanými obdobami. Divák pak pohledem těká a přechází

prokázal znovu Jan Zahálka, když usoudil, že Vacátkovy kompozice mají přemíru vzduchu, poněvadž

od jednoho bodu k druhému, od tmavého jezdce vlevo k bělostné postavě druhé strany. Scéna jakkoliv

konkrétní krajinu nahrazuje vzduch jako abstraktní pozadí.283

nehybná vzbuzuje pocit napětí, pravého a nefalšovaného dramatu.

Inovaci předchozího uspořádání nabízí olejomalba Koně ve vodě z roku 1908 (reprodukovaná v ob-

Obdivuhodnou dovednost umělec rovněž prokázal v úhlopříčném řazení obrysových a vnitřních linií,

razové příloze šestého svazku časopisu Dílo pod názvem Plavení koní). Dvojici zvířat a mužského aktu

v jejich podélné či vertikální kumulaci, ve vzájemném spojování konvexních a konkávních forem, kterými

malíř rozvrhl do dvou barevně odlišných čtverců a kompaktních bloků rozložených v sestupném pravo-

zvýrazňoval dojmy váhy, síly, zvedání a stoupání, či provokoval k jejich rozmanitým anticipacím.

levém směru. Zdá se, jako by název, který pro obraz zvolil, situaci nepříslušel. Záměrný významový

Příkladně je řešil protisměrnými tahy a pohyby u výše zmíněného Boje. Zatímco bílý jezdec již
ztratil na síle, pozbyl rovnováhy a dříve nebo později se zřítí k zemi, hýří černý kůň nezkrotnou a kypi-
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| Boj, 1902,
převzato
z časopisu
Světozor,
29. 1. 1925,
10, s. 253

posun dává celému výjevu jiný smysl. Koně do vody ještě nevstoupili, neboť se k hladině teprve přibližují, v měkké půdě, v jílu a bahně předníma nohama nejistě našlapují, zatímco kopyta zadních nohou již
ztratila předchozí pevnou oporu. Děj není sice naplněn, ale zato úspěšně anticipován.

| Koně ve vodě
– Plavení
koní, Zlatá
Praha, 1908,
VI, s. 561

Jinou verzi kontrastu a jemu odpovídajícího kompozičního řádu objevíme ve zmíněné Bitvě u Kolína,
v rozměrném plátně Ku břehu. Najdeme je také ve velikém oleji Plavení koní ze soukromého majetku

rigorózně chápaným kompozičním požadavkům vedla čas od času k výhradám a ke kladení rozpačitých

v Kunvaldu či v menším z Blažovic, v obrovité kompozici Život národa – kultura a zemědělství z první po-

otázek.

loviny čtyřicátých let, původně instalované ve vstupním prostoru Ministerstva zemědělství v Praze. Jádro

Položil si je na sklonku dvacátých let minulého století recenzent zmíněného článku Národních listů

této varianty spočívá ve frontálně orientovaném pohybu nahých ženských a mužských postav na barevně

(1929). Vacátkovy postavy „jsou tak až příliš z masa a kostí, že jaksi vypadávají z role v rámci alego-

neutrálním pozadí. Plošný základ se tu „rozlamuje“ díky rozhýbaným a k divákovi vstřícně nakročeným

ricko-ideových živých obrazů, jež je autor nutí sehrávati, jako Jadrana, Boj, Věk zralého mužství atd.“.

mužům a ženám. Naopak jediná zády obrácená žena na levém okraji zástupu (zřejmě ohlas Hynaisem

V zájmu věci a ve prospěch významového přesahu malíř protahoval končetiny zvířat a lidí, jiné

užívané repoussoirové malby) dává pocítit a „prožít“ prostorovou hloubku a časovou dimenzi, které jsou

naopak zkracoval, barevně zesílil či potlačil. Jindy, chtěl-li umocnit expresivitu výjevu a docílit vrcholu

tímto nahatým zástupem virtuálně „rozevírány“.

napětí, umístil těla jezdců či končetiny koní (kopyta) a jiné segmenty až na samotnou hranu možností,

Uvedený typ dramatického uvažování malíř modifikoval v obraze z majetku České spořitelny v Par-

kde by se v běžné situaci mohly jen ojediněle nacházet. Měla-li se vejít trojice lidí a stejný počet zvířat

dubicích, náležejícím do řady prací označovaných jako Plavení koní. V tomto a v obdobném motivu z Kun-

do kvadratického rámce, musel siluetu ženy u horního okraje účelově upravit, ačkoliv by k tomu podle

valdu a ve dvou dalších ze soukromého majetku v Myjavě je čelní pohyb jedněch figur střídán opačným

běžného názoru neměl mít důvod. Bránil-li se celkovému, třeba i částečnému zakrytí jedné postavy dru-

směřováním druhých. Pohyb vpřed je tu dějem přítomným, kdežto ten směřující vzad jako by se vracel

hou, tak nelenil a jednu z nich bez výčitek svědomí usadil na samotnou koňskou záď, vzdor tomu, že se

ke všemu, co se již událo a minulo.

tam nemohla z pohledu znalců, ale ani běžného diváka nadlouho udržet.

Vacátkovo razantní a někdy i necitlivé prosazování svébytných kompozičních řešení a aplikace je-

Kompoziční požadavky si tak podřídily běžnou logiku a zkušenost. Možnosti paralelně sledovat obě

jich principů vyvolávaly čas od času u některých diváků a výtvarných teoretiků odmítavé a zpochybňující

podoby života se nevzdával, a to ani tehdy, kdy se mu již jejich vztah zúžil na obvyklé situace vídané v bez-

reakce. Snaha podřídit v přírodě zachycený, ve skicách podrobně vykreslený a na plátně rozvíjený výjev

prostředním sousedství. Jak mu to okolnosti umožnily, například ve čtyřicátých letech, k osvědčeným,
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realistickým a současně i alegorickým postavám se znovu nebo alespoň občas vracel. Oba návrhy opony
kolínského divadla, které jsme již zmínili, jsou pozdním případem tohoto malířova oblíbeného postupu.
Ať již umělec zpodoboval lidskou postavu nebo koně, kozu, psa, ptáky, vždy postupoval jedním sobě
vlastním způsobem a sledoval ho s úporností a vášnivým zápalem.
Mnohé z jeho životní zarputilosti se vysvětlí, když nahlédneme do Malířství zvířat. Zde na jednom

Tam, kde umělec zachytil prostý život a vyhnul se smělým myšlenkovým přesahům a experimentům, snáze čelil občasným pochybnostem a případnému nepochopení. Věci dokázal obvykle pomoci
čerstvý a hluboký zážitek. Například ve známé kompozici Praze na pomoc, 1945, vystihl situaci, vypětí
koní i vojáků více než přesvědčivě, pracoval zřejmě s motivem právě zažitým a živě studovaným. Dařilo
se mu v malbách věnovaných tichému rozhovoru, v motivech pastvy a volného pohybu koní, neboť se

místě tvrdí: „Chce-li se někdo úspěšně věnovat malování zvířat, musí se oboru věnovat cele, jak kdysi

uměl jako málokdo vcítit do povahy zvířete a projevit hloubku svých vlastních citů. V tomto námětovém

říkal Hynais, i tvrdohlavě a musí být připraven […] neslučovati ho současně s figuralistikou člověka. Obje-

okruhu měl u nás ve své době postavení zcela bezkonkurenční. Jsme přesvědčeni o tom, že například

vuje-li se však v obrazové koncepci člověk, slouží vždy jen ve smyslu podřadném, jako stafáž, či nejvýše

Koně u brodu ze čtyřicátých let (61 × 71 cm) a kresba tuší na papíře Setkání (1900, 28 × 19,5 cm) osloví

činitel pomocný.“284

i dnes každého citlivého diváka.

Když pak své přesvědčení aplikoval na podmínky výtvarné průpravy, dospěl k následující metodolo-

Ovšem přes některé výhrady, které lze rámcově brát v úvahu, si Vacátkovo dílo zaslouží nejen

gické zásadě: „Akt poskytne příležitosti zkoumati ostrost vlastního postřehu v postoji i pohybu, dopřeje

pochopení, toleranci, ale také obdiv a respekt. Vždyť riskantní a ve výsledku nejednoznačný experiment

zachytiti pohodlně charakteristiku, měření proporcí, odhalí modelaci formy světlem, stínem, tónem lo-

s tvary a významy bývá často jediným prostředkem k osobitosti a originalitě autorova vidění světa.

meným. To jsou věci nesmírné důležitosti pro pochopení organické soustavy vůbec. Proto studium těla

Vysvětluje nám to jeho někdy až překvapivé odmítání odlišných koncepcí výtvarného zpodobení vztahu

zvířecího nutně musí předcházeti studiu lidského aktu, nikdy je však nesmí provázeti.“285
Malíř tak ve svých obrazech vymezil člověku až druhé místo a dával to bez zábran najevo, jakmile

člověka a zvířete. Alšovy a Sedláčkovy podoby koní se mu nelíbily, když se František Trejtnar na jedné ze
svých návštěv u Vacátků zeptal, co malíř soudí o umění obou autorů, „odpověděl odmítavě“.287

je oba, koně a jezdce, vedle sebe postavil. Anatomickou přesnost kresby a malby zvířat považoval za

Vztah člověka ke zvířeti chápala umělecká tradice nejednoznačně, obvykle ale v kladném, symet-

kategorický imperativ: „Kostru je třeba znáti pro charakteristické výčnělky a hrbolce jednotlivých kostí,

rickém a vyváženém vztahu. Takto se k němu stavěli například Mikoláš Aleš i Vojtěch Sedláček. Výtvarné

viditelné pouhým okem a tvořící podstatu řádné kresby. Z nich nejdůležitější jsou hrbolec ramenní a hra-

umění první poloviny 20. století, jehož byli oba součástí, činilo z koně a dobytka věrného pomocníka

nol boku. Ohraničují svými plochami celé části těla a jsou ve spojení se šlachami a vazivem svalovým

a trpělivého přítele. Mít doma koně znamenalo na vesnici výhodu a přednost, mnohdy dokonce nutnost,

rozhraním nesmírné důležitosti. Mimo tato podstatná místa musí nám v kostře býti známy detaily méně

u většiny pak záležitost osobní a rodinné prestiže. Kdo měl koně, byl od pradávna někdo, již athénští

významné, zpravidla obalem svalstva a kůží přikryté.“286

jezdci patřili k aristokracii a elitě s vlastními obyčeji. Středověk, rytířská klání a křížové výpravy tento

Pokud přednostně skicoval koně i zvířata a práci na lidské figuře zařadil až do fáze druhé, tak se
občas stávalo, že oba aktéři vzájemně nekorespondovali v takové míře, jaká by se dala očekávat. Příčinu

stav ještě umocnily, neboť bez koní se neobešla sebemenší středověká slavnost, chvíle dramatické i všední.

hledejme i v tom, že o řadě profesí a jejich pracovních postupech toho mnoho nevěděl. Žil ve svém umě-

Malíř Vojtěch Sedláček, zejména od roku 1933, kdy žil a pracoval trvaleji v Javornici v Orlických

lém světě, snil a přemítal. Na obraze V kovárně se dílenský pomocník až nebezpečně rozhání kladivem,

horách, brázdil s koníkem blízký i daleký kraj, pouštěl se ke Skuhrovu, ke Zdobnici, k Říčkám, jezdil do

takto by kovář-profesionál nepracoval. V litografii Vožení písku od Vltavy (60 × 78 cm) „nechal“ kočímu

Pěčína, a dokonce i do Kunvaldu. Zpodoboval všední rytmus vesnického života, děje napohled banální,

na korbu naložit tolik nákladu, že by se dva koně nehnuli s povozem ani o kousek z místa. Muž sice

ale ve své pravé povaze pravdivé. Bránil se sentimentu, blízká mu však nebyla, jako Vacátkovi, alegorie

z kozlíku sesedl, aby oběma tahounům odlehčil a opratěmi je popohnal, nepočíná si však příliš obratně

a monumentalita vztahu. Dospěl k poznání, že nenápadná, den co den opakovaná součinnost lidí i zvířat

a mobilitu povozu nemá plně pod kontrolou (obr. 84, 89).

patří k podstatě života a je také klíčem k pochopení řádu a koloběhu světa.

284 VACÁTKO, L., Malířství zvířat, c. d., s. 29.
285	Tamtéž.
286	Tamtéž, s. 33–34.
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7| Plavení koní

Plavení koní a jezdců ve vodních nádržích, jezerech, rybnících, řekách a mořích nebylo a není (kromě březích a kojících klisen) v životě koní pouhou hygienickou nezbytností. Koupání a plavání od jara až
do podzimu zvířata otužuje, dotyky, pohlazení, poplácání po těle a krku, několik důvěrných slov, čitelných
gest, vyčesávání, úprava hřívy a ocasu zklidňují vzrušené koňské emoce, kartáčování, mytí špinavé srsti
a kůže, masírování namožených a bolavých míst obnovuje, osvěžuje a dodává nové síly. Praktikuje se
tudíž i jako součást tréninku dostihových koní. Plavení lze proto s jistou nadsázkou připodobnit k tajemným obřadům a rituálům, které v historii chovu koní zaujaly pevné a nezaměnitelné místo. Motiv zakotvil
v díle řady českých malířů, grafiků a kreslířů. Namátkou jmenujme jeho verzi v díle Emila Kotrby z roku
1944 (olej, 17 × 13 cm), nedatovanou olejomalbu Heleny Bochořákové-Dittrichové (66,5 × 95 cm), kompozici Josefa Multruse (olej, 60 × 80 cm), lept Petra Dillingera z roku 1936 (37,5 × 29,2 cm).
Plavení či běžná hygiena zvířat není ovšem jen záležitostí Čech, Moravy nebo Slovenska, na tuto
zvyklost narazíme i jinde ve světě, neboť má obecnou platnost a význam. Netýká se však jen dostihových
a tažných koní. Autor knihy se stal svého času svědkem podobného koupání a plavení stád hospodářských zvířat (krav) v jihoitalské Kalábrii a na severu Sardinie, kde jednou či dvakrát v týdnu nechávali
místní hospodáři odvádět svá zvířata na pobřeží k pastvě a koupání v moři. Za pozoruhodné pak autor
knihy považoval, když se tato mohutná, těžkopádná, ale jinak dobrácká zvířata po splnění úkolu v podvečer sama bez lidského doprovodu disciplinovaně vracela k domovům a zahradám svých majitelů.
O mnoho významnějšího a smysluplnějšího postavení nabylo ovšem téma v tvorbě Vacátkově. Tvořilo
totiž protiváhu všemu, co drtí, zneklidňuje a život ohrožuje. Proto také autor knihy motiv svazku koní a vody
zasadil před lety, ale i nyní do finále malířova životního a tvůrčího příběhu, neboť v něm spatřoval prověřovaný postoj k životu a jádro jeho smyslu. K plavení koní se umělec vytrvale a po celý život vracel. Téma se
v jeho práci objevilo velice záhy, v rané fázi tvůrčí cesty (1906), ale i v etapě pozdní na počátku čtyřicátých
let. Pokud k těmto zmíněným motivům přidáme nedatované verze, tak jejich počet nebývale naroste.
V obrazech tohoto druhu, kterých si zřejmě autor velice považoval, nacházíme, jak jsme se již nejednou zmínili, cosi specifického a v porovnání s obrazy dalších autorů osobitého. Člověk tu totiž nedrží
otěže života a času pevně v rukou, neboť silnějším a mocnějším partnerem je zvíře, kůň, bytost a svět
animální. František Xaver Harlas si toho rovněž povšiml: „Vacátko miluje pohyb, projevy síly i mrštnosti
animální.“288
288	HARLAS, F. X., Ludvík Vacátko, recenze výstavy malíře 1924–1925 v Praze, Světozor, 1925, 1, s. 253.
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Lidské postavy obnažuje a zbavuje sociální soudržnosti. Hospodář, rolník nebo sedlák vystupují
jako jednotlivci a reprezentanti svého druhu. Jakmile jsou všichni nazí, kůň bez sedla, muž či žena bez
šatů, jsou si vzdor všem odlišnostem až nápadně podobní, mizí většina rozdílů, které je jinak od sebe
napohled odlišují. Hedonismus, oslavu tělesných požitků a touhu po spontaneitě života není ve Vacátkově umění těžké odhalit. Na mnoha místech se k nim otevřeně hlásil. Povšimnout si jich proto musel již
zmíněný publicista Národních listů: „Atletická nahá těla mužská i ženská na atletických koních, údy pevně
vzepřené s mocně naběhlými svaly, ryčný shon, cval a skoky – to je tvarový obsah Vacátkových obrazů.
Tu a tam některý z těch naháčů rodu mužského nebo ženského nebo středního má v ruce kruhový věnec
z kvítí nebo alespoň nějakou ratolest a na všech je zřejmé, že mají radost ze své nahoty a že jim jde
k duhu pohyb na volném vzduchu bez mravnostních fíkových listů.“ Přestože recenzent okořenil svůj
posudek silnou dávkou ironie, postihl v jejich zjevu důležitý charakteristický rys. Malíř ovšem nahotou
nedráždil a neprovokoval, v duchu svého smyslu pro míru a uměřenost odmítal odjakživa frivolnost a obscénnosti všeho druhu. Zvířata měl za tvory fyzicky dokonalé, přirozené, ušlechtilé, krásné, až klasicky
vznešené a pro člověka příkladné. Zpodobení konkrétního zjevu tohoto svazku nestálo ve Vacátkových
obecně vyznívajících kompozicích v popředí zájmu. Praktické situace každodenního života sloužily pouze
za příklad a ukázku vyššího skrytého významu a poslání, neboť nesrovnatelně větší důležitosti nabyly
vitální a svým způsobem nadčasové přírodní síly a jim odpovídající citová vzrušení.
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Za tuto vlastnost a úsilí si Vacátkova umění vážil i William Ritter (* 31. května 1867 v Neuchâtelu,
† 19. března 1955 v Melide), francouzský umělecký kritik švýcarského původu, spisovatel, znalec české
hudby, muzikolog, přítel Janáčkův, Mahlerův, s nímž se náš výtvarník osobně poznal za jeho pobytu
v Praze (1903–1905), ale také zdatný kreslíř, malíř a portrétista.
Zmínky o svém díle, kdesi v Ritterových publikacích objevené a ve výstavních katalozích posléze

zické zdatnosti, ale překvapí, pokud současně přitakává spontánní radosti, odvržení svazujících konvencí
a oslavě bujaré živelnosti.
Na jedné straně si potrpěl a uvykl na spořádanost, pravidelný režim života, neúnavně třídil a archivoval kresby tužkou, uhlem a perem, které jeho záměry, plány a tužby krok za krokem stvrzovaly. Tak si
počínal ve svých ateliérech v Praze a ještě v Kolíně. Jakmile ale na Hrubé Skále nebo v Kunvaldu sestoupil

užívané, si po celý život velice cenil: „Chtěl bych ještě obrátit pozornost na jednoho osamoceného Praža-

do přízemí a stájí, mezi psy, býky, krávy, kůzlata a kozy, tedy do zóny, kde vládla a dominovala manžel-

na, opravdového malíře animalistiky, mohu-li tak říci ve dvojí formě lidské i animální. Člověka v aktu na

ka, potkával se tu s city, drobnými a velkými žárlivě sledovanými láskami, opěrnými body každodenních

neosedlaném koni. Mluvím o Vacátkovi. Jeho fyziognomie je dodnes ojedinělá v dějinách malby animální.

a všedních jistot. Základ oné názorové a hodnotové dvojznačnosti umělcovy osobnosti lze proto v jisté

Jiní zlidšťují zvíře, on zživočišňuje člověka. Tu zápasníka, boxera a bratříka koně, dle své záliby tahouna

míře hledat již ve zvyklostech rodinného života. V tomto směru nebude náhodné, že ve Vacátkových

typu meklenburského a pomořanského. Je to ve své podstatě malíř znamenitý. Nechť oni páni materiel-

obrazech s tématem plavení koní, na počátku století záležitosti jednoznačně mužské, figurovala ve stále

ního malování si hodně pospíší se jemu přiblížiti. L. Vacátko je opravdu v celé síle výrazu mistr.“289

větší míře postava ženy, zejména jeho černovlasé Marie. Jejich osobní vztahy byly, jak se již ukázalo,

Základem bytí je u Vacátka boj, konflikt a zápas, rozhodující znak života zvířat, základní síla společenského dění i osudů jednotlivých účastníků, a to jak ve válce, tak i v míru. Ve střetu tělesných sil spat-

složité a konfliktní, přesto měla manželka na pozitivní vývoj a kvalitativní tříbení názorové a umělecké
orientace muže větší vliv, než by se na první pohled mohlo zdát.

řoval esteticky přitažlivou a vzrušující událost. Avšak po bouři a boji obvykle přichází smíření, radujeme

Každodenní vzájemná konfrontace jejich rozdílných přístupů a postojů nakonec dovedla malíře

se z přežití a těšíme se na očistu, nejdříve tělesnou a vzápětí i duchovní. Voda – řeky, rybníky, jezera

k přesvědčení, že sblížení lidí se světem kolem nás nedosahujeme ani tak rozumem a pragmatickými

i moře – konejší a léčí, dodává a obnovuje naši sílu a energii. Malíř tento akt zosobnil v motivu plavení

způsoby, jako spíše prostřednictvím hlubokého citového vztahu, obdivu a lásky. Zkušenost se zvířaty

a vtělil do scén téměř archaických, rituálních, symbolických a nadčasových (obr. 9, 11, 79, 92, 101, 107,

a bohatá obraznost ho přesvědčily o tom, že vytouženého souladu s okolím, a možná dokonce i s ves-

131). V průběhu práce na knize jsme narazili hned na větší počet těchto námětů, což znamená, že vzhle-

mírem, nejsme schopni dosáhnout sami, ale pouze ve svazku se silným spojencem a partnerem – se

dem k malířově pověstné pracovitosti a předpokládanému rozsahu dosud zcela nezmapovaného díla lze

zvířetem, psem, ptákem a zejména pak koněm.

uvažovat o mnohem výraznějším a rozsáhlejším uplatnění. Jestliže je daný okruh témat v četnosti svého

Koně spolupůsobili ve všech důležitých etapách vývoje lidstva, stali se účastníky významných udá-

výskytu rovnocenný námětům loveckým, válečným či pracovním, nebo je počtem dokonce převyšuje,

lostí českých dějin, vstupovali i do životních osudů jednotlivce, od narození až po smrt (Život, 1905, olej

pak v názorovém a programovém kontextu celého díla získává prvořadý význam a smysl.
Plavení koní měl autor sice za nedlouhou, leč opojnou a neskonale přitažlivou chvíli smíření upro-

na lepence, 41,5 × 68,5 cm; Mužský akt s koňmi, nedat., olej na plátně, 50 × 70 cm; nepochybně autobiografický Muž s koněm a psem, nedat.; ve Zlaté Praze reprodukované Sféry a touhy, nedat.). Hlavní

střed věčného boje, za rituál zastavující čas, obřad unikátní povahy. Lze říci, že výjev považoval za sa-

přínos Vacátkova umění proto spočívá v pochopení nezbytnosti žít v blízkosti zvířat, společně s nimi se

motný vrchol a cíl svého symbolismu, nebo jinak – transcendentního naturalismu. Zdá se nám, že v tako-

vracet do náručí přírody, a sebe sama tak osvobozovat.

vých okamžicích jsme jen kousek od ráje a věčnosti (Rajské plody, nedat., olej na překližce, 60 × 70 cm;

Umělcův hluboký vztah ke zvířatům, výtvarně komentovaný, každodenně trvalým soužitím osobně

Plavení koní, nedat., olej na překližce, 50 × 60 cm; Plavení koní, 105 × 95 cm; Žena a koně, 40 × 80 cm,

prověřovaný a nakonec i zpečetěný, jemuž bývá jízda na koni a pohled ze sedla nejhodnověrnějším pro-

z Kunvaldu; Mužský akt na koni z roku 1935, 45 × 35 cm).

jevem, mějme za osobitý způsob hledání lidského původu a současně prazákladu všeho živého.

Označené kompoziční a výrazové prostředky, které Vacátko užíval, sloužily k naplnění jeho osobní
koncepce života. Není jednoduchá a zcela konzistentní, je dokonce vnitřně rozporná. Neudiví nás, když
Ludvík Vacátko, člověk uvyklý vojenské disciplíně a kázni, spatřuje jádro lidského bytí ve vitální síle a fy-

289	Hipologické muzeum ve Slatiňanech, Pozůstalost Jaroslava Havlíčka, VACÁTKO, Ludvík, Expertiza, rukopisný seznam
výstav citací, recenzí díla, nestránkováno.
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125 | Bílé hříbě, nedat., olej, 16 × 16 cm, soukromý majetek

| Ludvík Vacátko,
Votivní okno, Zlatá
Praha, 1905, XXII, 24,
s. 461
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127 | Život národa – kultura a zemědělství, 1943, olej, 200 × 600 cm, Ministerstvo zemědělství ČR

126 | Zdraví (Život), 1943, olej, 105 × 120 cm, soukromý majetek
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128 | Koně, nedat., olej, 58 × 72 cm, soukromý majetek

129 | Porážka Prusů u Kolína 1757, kolorovaná perokresba, 40,5 × 54 cm, Regionální muzeum Kolín
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130 | Čeští hoši u Kolína 1757, 1945, akvarel, 50 × 60 cm, soukromý majetek

131 |		 Plavení koní, nedat., olej, 103 × 115 cm, Národní hřebčín Kladruby, OZ Slatiňany
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132 | Starý Valdštýn představuje svých 50 synů králi Přemyslu, 1947, litografie na papíře, soukromý majetek
133 |		 Vláčení, nedat., olej, 50 × 70 cm, soukromý majetek
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135 | Husité u Domažlic, 1947, litografie na papíře, 50 × 60 cm, soukromý majetek
134 | Jan z Pernštejna, 1947, litografie na papíře, Městské muzeum Žamberk
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137 |		 Zborov, 1947, akvarel, 43 × 51 cm, soukromý majetek

136 | U napajedla, 40. léta, 55 × 63 cm, soukromý majetek
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138 | Zborov, 1947, litografie, 38 × 54 cm, soukromý majetek

139 | Autoportrét malíře, 1949, kresba uhlem, 51 × 43 cm, soukromý majetek
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140 | Návrh diplomu zemědělské rady české, nedat., 61 × 44 cm, Státní památkový ústav, SZ Slatiňany
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141 | Maestoso, 1950, olej, 76 × 60 cm, Národní památkový ústav, SZ Slatiňany
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142 | Návrh na oponu kolínského divadla I, 1951, olej, 63 × 90 cm, Regionální muzeum Kolín
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143 | Návrh na oponu kolínského divadla II, 1951, olej, 63 × 90 cm, Regionální muzeum Kolín
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145 | O senách, nedat., olej, 42 × 58 cm, soukromý majetek

144 | Na pastvě, Koňská rodina, nedat., olej, 52 × 58 cm, soukromý majetek
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147 | Janko Kozic Vlk a Talafus, 1951, olej, 55 × 47 cm, soukromý majetek

146 | Napoleon, nedat., olej, 42 × 26,5 cm, soukromý majetek
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149 | Bitva u Slavkova 1805, 1951–1954, 75 × 475 cm, kombinovaná technika, soukromý majetek

148 | Dragoun, 1951, olej, 72 × 47,5 cm, soukromý majetek
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150 | Bitva u Slavkova 1805, 1951–1954, 75 × 475 cm, kombinovaná technika, soukromý majetek
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151 | Bitva u Slavkova 1805, 1951–1954, 75 × 475 cm, kombinovaná technika, soukromý majetek
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152 | Bitva u Slavkova 1805, 1951–1954, 75 × 475 cm, kombinovaná technika, soukromý majetek

344

|

153 | Bitva u Slavkova 1805, 1951–1954, 75 × 475 cm, kombinovaná technika, soukromý majetek
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154 | Bitva u Slavkova 1805, 1951–1954, 75 × 475 cm, kombinovaná technika, soukromý majetek
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155 | Bitva u Slavkova 1805, 1951–1954, 75 × 475 cm, kombinovaná technika, soukromý majetek
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156 | Panoráma bitvy u Slavkova 1805, 1951–1954, 75 × 475 cm, kombinovaná technika, soukromý majetek
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158 | Útok kyrysníků v bitvě u Slavkova 1805, 1952, olej, 36 × 62 cm, soukromý majetek

157 | Útok těžké jízdy u Slavkova 1805, 1951, 51 × 65 cm, soukromý majetek
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160 | Jan Melichar Bořita, 1949, 52 × 46 cm, soukromý majetek
159 | Sv. Václav, 1953, olej, 61 × 49,5 cm, soukromý majetek
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162 | Na pastvě, nedat., olej, 84 × 76 cm, soukromý majetek
161 | Jelen v říji, nedat., bronz, Malířství zvířat, 1928
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164 | Zapřahání, nedat., olej, 85 × 65 cm, soukromý majetek
163 | Vláčení, nedat., olej, 84 × 76 cm, soukromý majetek
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165 | Ve stráni, nedat., olej, 80 × 70 cm, soukromý majetek

358

|

166 | Lov na divočáka, nedat., olej, 100 × 118 cm, majetek Ministerstva zemědělství
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167 | V lukách, nedat., olej, 65 × 75 cm, soukromý majetek
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Tvorba Ludvíka Vacátka odráží základní tendence společenského života, proměnu české kultury
a výtvarného umění od konce 19. až do poloviny 20. století. Umělec se stal jedním z nejvýznačnějších
představitelů animálního žánru u nás, vyhledávaným pedagogem, nadšeným návštěvníkem hřebčínů,
příznivcem a propagátorem záchrany kladrubských koní, pravidelným divákem soutěží dostihového sportu.
Jak bylo i v knize prokázáno, jsou motivy ze života koní téměř výhradním okruhem malířova tvůrčího zájmu. Malíř však také koně choval, sedlal, vytrvale maloval, kreslil a modeloval. Třebaže nebyl,
není a ani nebude ojedinělým výtvarníkem, jemuž se zvířata stala základním okruhem práce, estetického
citu a prožitku, je původcem nesporně osobitého a neopakovatelného díla, jehož kvality nelze ani dnes
přehlížet.
Vzdor tomu existuje v jeho případě větší počet situací a momentů, o nichž se dosud vědělo velice
málo nebo vůbec nic. Proto se také cílem této knihy mělo stát ozřejmění slepých a zacelení prázdných

Závěr

míst v našich znalostech o umělcově životě a díle. Autor knihy si tak stanovil náročný a obtížný úkol.
Způsobila to (jak již bylo konstatováno) v prvé řadě ztráta nezbytných dokladů a dobových písemných
svědectví, v dalších případech nedůsledně prezentované názvosloví a chybějící datace, takže někdy nezbývalo než při určení doby a místa vzniku díla zůstat u hypotéz a dohadů.
Toto informační vakuum se týká několika důležitých etap umělcova života a tvorby. Problémy se
rýsují již v raném období, za studií na pražské a mnichovské akademii. Málo dosud víme o jeho nedlouhém pobytu v Paříži (1900), o konkrétním podílu na výtvarném dění v Mnichově (1901–1904), účasti na
výstavách výtvarného sdružení Schole a Mnichovské secese, jichž byl od počátku století a prokazatelně
v letech 1910 až 1915 aktivním účastníkem.
Hnědě patinovaný sádrový model, předlohu k jezdeckému pomníku Jana Žižky z let 1912–1913,
plánovanému k instalaci na Vítkově, v knize sice uvádíme, ovšem propozicemi soutěže požadovaný architekt, kterého si měli účastníci sami přizvat, zůstal ve Vacátkově případě neznámý. Jeden důvod k hledání
a dalšímu sledování.
Vacátkovy jezdecké podobizny prezidenta Tomáše G. Masaryka, ve starších textech často a se železnou pravidelností zmiňované, jsou v knize zastoupeny třemi snímky, leč skutečný a ověřený průběh
jejich zrodu a nezbytný kontext, který je kdysi doprovázel a názorově usměrňoval, si v budoucnu ještě
vyžádá jistá věcná doplnění.
Za rámcové, ale podnětné prohloubení našich znalostí o Vacátkově rané tvorbě můžeme naopak
považovat nález Expertizy, nevelkého malířem pořízeného záznamu, s dosud zcela neznámými údaji
o účasti na mezinárodních výstavách v Mnichově (1910) a Düsseldorfu (1911). Vděční můžeme být i za
v textu načrtnutý soupis absolvovaných domácích výstav, několik citací novinových recenzí, o nichž v odborné literatuře a slovnících minulosti ani dneška nenajdeme zmínku.
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Ale i aktuální návraty k již známým malířským a přístupným výtvarným počinům, například k ex-

vočišný svět, rostou. Podnětů k dalšímu studiu a bádání, jak se domníváme, bude i v budoucnu dostatek,

pozici Regionálního muzea v Kolíně, k tamní velké Vacátkem malované studii Bitvy u Kolína a Křečhoře

neboť příslušníci starší i mladší generace absolventů pražské AVU a Vysoké školy uměleckoprůmyslové

v roce 1757, přinesly nové svěží poznatky.

v Praze objevili ve světě zvířat bohaté inspirační možnosti.

Takových nečekaných, leč překvapivých inovací ovšem zažil autor v rámci přípravy podkladů a prá-

Uveďme alespoň některé. Koně a zvířata zachytily poetické, lyrické a křehké malby Karla Beneše,

ce na knize více. Náleží k nim zejména ohledání a dokumentace rozměrných maleb, s nimiž se dosud

atmosféra dostihového sportu a honiteb přitahovala Radomíra Koláře, Emila Kotrbu, Ferdinanda Pistoria,

mohl jen málokdo z nás setkat a potěšit.

motiv zvířete ve volné přírodě oslovil Naděždu Syneckou, Dalibora Řihánka, kůň v mytické podobě inspi-

Jako obzvláště šťastné se tu ukázalo osobní shlédnutí a odborné posouzení monumentální kom-

roval Jana Preislera a Zdeňka Veselého. Život zvířat ve své tvorbě evokovali malíři František Kupka, Josef

pozice Alegorie života a radosti, od roku 1953 skrývané ve skladech zámku Kačina u Kutné Hory, zno-

Liesler, Jaroslav Uiberlay, Venda Truhlářová, Jiří Holý, grafici Ladislav Zákoucký, Jaroslav Blažek, Kamila

vuobjevení sedmi rozměrných olejomaleb na plátně, zapůjčených k výzdobě Centrálního zemědělského

Albrechtová, keramici a sochaři Hana Exnarová, Jiří Harcuba, Aleš Grim, Ladislav Kolář, Julius Lankaš,

intervenčního fondu Praha, a dalších sedmi ve sbírce Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem. Za

skláři Jan Exnar, Ivan Kolman, textilní výtvarnice Marie Hollarová.

milé překvapení, podnět a příslib považuje autor knihy poznatky o existenci Vacátkovy opony pro divadlo

V tomto hledání a tvůrčím objevování představují malby, kresby, grafické listy a plastiky Ludvíka

pardubického hotelu Veselka, ale i novinky k před lety sledovanému vzniku divadelního závěsu Městské-

Vacátka vděčnou pobídku a trvalý příklad. Vážit si musíme neúnavné pracovitosti, celoživotního obdivu

ho divadla v Kolíně, jak byly prezentovány na přelomu let 2017 a 2018 v internetové Databázi českého

ke zvířatům, od ptáků, psů, koz až po šelmy, nejrůznější druhy a plemena koní. Étos a víra v ušlechtilost

amatérského divadla a připravovaných publikacích.

zvířat patří k základním životním hodnotám a smyslu jeho životního díla.

Autor knihy již před více než deseti lety s nadšením přivítal objev velkoformátového obrazu Bitvy
u Slavkova. Výjev krátce nato sám zakoupil a nechal v letech 2011–2014 vystavit v přednáškovém sále
muzea Památníku Mohyly míru na slavkovském bojišti. Polemika, která zazněla na slavnostní instalaci
obrazu, obsah jednoho znovunalezeného dopisu a další indicie stanovily konečný místopis a aktéry Vacátkem zobrazeného bitevního děje. Dnes s jistotou víme, že jeho verze slavkovské bitvy, kombinovaná
technika – uhlová kresba a tempera, nevznikla, jak se dosud tvrdilo, ve druhé polovině čtyřicátých let,
nýbrž až v první polovině let padesátých.
O konfliktech, pěstitelských a farmářských problémech malíře, manželky a syna na statku v podzámčí Hrubé Skály se mezi lidmi a v tisku hovořilo téměř celé půlstoletí a toho svědectvím jsou i příslušné
partie právě dočtené publikace. Avšak pro nedostatek věcných argumentů zůstává v detailech Vacátkova
zdejší profesní činnost v úplnosti své náplně, zaměření a ve výsledcích nadále nevytěžena.
Ve zcela jiném světle se jevil malířův život v orlickohorském Kunvaldu i díky bohatému zastoupení
jeho umění v mnoha domácnostech bývalých sousedů, ve sbírkách firem, místních i okolních úřadů.
Má-li výzkum umělcova díla i v budoucnu postoupit dále, nezbývá než nadále trpělivě vyhledávat na
veřejnosti dosud neprezentovanou produkci. Jen tak se budou moci v jeho práci rozpoznávat další, zatím
pouze tušené a ne zcela zřejmé názorové, stylové a tvůrčí aspekty.
Vyžádá si to ale posilování zájmu o Vacátkovo umění, v součinnosti s výchovou k ochraně přírody
a zvířat, s tvorbou širokého a dostatečně členitého pocitového, hodnotového, vzdělaneckého zázemí. Zdá
se však, že budoucnost animalistického žánru u nás není nutno vidět nijak chmurně. Zájem o zvířata
a život s nimi se u mladé generace posiluje. Také počty výtvarníků, kteří chtějí umělecky ztvárňovat ži-
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Painter, graphic artist, drawer, and sculptor Ludvík Vacátko (born 1873 in Simmering, Vienna, died
1956 in Kunvald, Orlické mountains), professional soldier from 1893 to 1908, drawing teacher at the
Prague Military Academy (1897–1901), student at the Academy of Fine Arts in Prague, in the studio of
monumental painting of Vojtěch Hynais, in the studio of historical painting of Václav Brožík, and at the
sculptors’ school of Josef Václav Myslbek (1895–1901), graduate of the Ludvík Herterich and Heinrich
Zügel school at the Academy of Fine Arts in München (1901–1904), Vacátko is considered the most
important Czech painter of battle scenes, country work motifs, a sculptor and painter who admires the
noble beauty of animals, especially horses. Vacátko had his paintings shown at exhibitions abroad, and
received prizes for his work at exhibitions in Berlin, Florence, München, and Dresden. Since he not only
painted horses but also bred them, he sought, from the mid 1920s, residence in the country and on the
outskirts of towns. He lived in Prague, in Kolín (1915–1925), in Pardubice (1905, 1906, 1908, 1912,
1915), at Hrubá Skála (1926–1935), in Kunvald (1943–1956), and after World War II he would reside,

Summary

from time to time, in Horní Měcholupy near Prague (1945–1950).
The artist has greatly contributed to the field of aesthetic education and instruction of young fine
artists. In Prague he founded and led a private painting school (1904–1940), trained and prepared young
fine artists for study at academies of fine art. Ludvík Vacátko published his didactic experience and edu-

Petr Kmošek, Horses
in life and paintings
of Ludvík Vacátko

cational methods in the respected textbook Painting Animals (1928). He thought the creative principle
of his fine arts work to be so-called transcendental naturalism in which he linked realistic presentation of
the world, human figure and animals with their symbolic and spiritual overlappings.
In all fields of his art Ludvík Vacátko foregrounded the capturing and presentation of motion. He
was attracted to conflicts, drama, excitement, and all of the opposites of life. Already in his early work
Vacátko grew fond of battle motifs with which he continued the tradition of historical painting. In 1898
Vacátko contributed horse paintings and equestrian scenes as a member of a group of artists headed by
Luděk Marold to the creation of The Battle of Lipany Panorama, planned for an exhibition of architecture
and engineering in Prague. He created numerous designs and sketches for an unrealized Battle of Kolín
Panorama (1909–1947).
During World War I Vacátko through his painting commented upon the performance of Czech legions (Zborov), in 1951–1953/4 he prepared large-scale scenes for the Battle of Austerlitz Diorama. In
a cycle of colour litographs, Heroism of the Czech Nation, Vacátko looked back at crucial milestones and
notable figures in Czech history.
A major place within Vacátko’s creative work was occupied by portraits, especially equestrian. For
the Prague Castle office, Ministry of Defence, and the Resistance Monument in Vítkov, Vacátko created
several portraits of president Tomáš G. Masaryk. In 1928, Vacátko won the contest for the equestrian
portrait of the president of the republic. In his sculpture work, Vacátko focused on hunting motifs and
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images of animal life. At the outbreak of World War I Vacátko took part in the contest for the Jan Žižka
Monument in Vítkov (1912–1913).
Occasionally Vacátko also worked on monumental decorative and small decorative graphic assignments (colour church windows of the Lady Day Church in Pardubice, 1905–1906, an unrealized curtain
of the Kolín theatre, 1951–1952, ceremonial address on the jubilee of Josef Svatopluk Machar, 1924).

Vacátko considered war, conflict, and struggle to be the essentials of life, the governing principle of
animal life, basic force of social events and development of its individual participants, and that applies
to both war and peace.
In conflict and physical motion Vacátko saw an aesthetically attractive and exciting event. After
a storm and struggle there has to follow a reconciliation, joy at survival and looking forward to purifica-

From the moment Vacátko settled in Hrubá Skála, his work became dominated by farm work motifs:

tion, first physical and then also spiritual. The artist represented this purification in the swimming horses

ploughing, hay and grain stocking, lumber bunching. Unlike other authors, Vacátko saw these scenes

motif which he rendered in scenes of almost archaic and ritual significance. Swimming horses is a short,

as almost heroic, reflecting the exhausting struggle of humans with the natural world. He frequented

but intoxicating caesura amidst perpetual struggle, a time-arresting ritual, a ceremony of profound trans-

breeding studs in Průhonice, Kladruby, Netolice, he loved to watch horse races, often visited the Velká

cendental meaning. The scene was probably considered by the artist to be the very pinnacle and aim of

pardubická steeplechase. With delight he would watch the noble motion, gentle body posture, muscle

his transcendental naturalism. As if one found oneself at such moments only within a short distance from

play and rhythm of the slender horse legs. He painted and drew cold-blooded as well as warm-blooded

paradise and eternity.

breeds, pulling horses, racing, and equestrian show jumping horses. In the course of the forties Vacátko

The personal conceptual framework and confession of Vacátko was far from simple and not really

worked on little sketches and paintings in which he followed and documented the effort to save Kladruby

consistent. Everyday confrontation of divergent approaches and attitudes probably led the artist to his

stud horses by a team which was headed by František Bílek, a major hippologist and professor at the

belief in the unattainability of real communion of man with nature, which is how he usually addressed the

Czech University of Life Sciences in Prague. Bílek, similarly to Vacátko, also chose Kunvald as his place

problem in his real life,  using reason only and by pragmatic means, but also, and sometimes especially,

of permanent residence.

through deep emotional relationship and love. Vacátko did not, however, relate landscape and general

In the paintings, drawings and graphics of Vacátko, one more significant motiv recurs which over-

organic environment to the „nature“ phenomenon.

shadows all the others. It is Swimming Horses, a lively and sprightly gathering of people and horses to

The range of the natural world was narrowed down by Vacátko and represented through animal

which he would return over and over again. He saw in it the real meaning of his art and its ideological

life. His experience of animals and a rich imagination made him furthermore convinced of the fact that

climax.

humans are not able of achieving a communion with nature by their own effort, but only in a relationship

Ludvík Vacátko introduced his works at exhibitions of the München group Scholle (1901–1904), he

with a strong ally and partner – with an animal and horse.

took part in exhibitions in Rome, Vienna, Dresden, Paris, Barcelona, he worked on annual shows of the

 The artist considered the horse as a being that is physically perfect and noble, a being which knows

Fine Arts Union for Czechs in Prague (1898–1912) where he was awarded with the Hlávka prize for his

no hypocrisy and shows signs of real and true nobility. The mighty figure of the horse and its silhouette

works Ego and Life (1903 and 1904), he became a member of the Paris-based fine arts union L ´union

has accompanied all historical periods of humanity and became a pivotal milestone of the crucial situati-

internationale de beaux arts et de lettres (1906). He had solo exhibitions of his works (1904) in Prague

ons in Czech history. Under certain circumstances, the horse entered the course of life of the human indi-

(Spálená street, no. 55), in Pardubice (1906, 1910, 1936, 1949), in the Prague Rudolfinum (1924/1925).

vidual from birth to death. The contribution of the art of Vacátko lies in his understanding and yearning to

At the World Exhibition in Paris (1924) Vacátko was awarded the Grand-Prix for his work In the stormy

live close to animals, together with them to return to the arms of nature and thus liberate one’s own self.

mound, which is today part of the hippological exhibition at the Slatiňany Chateau. Vacátko introduced

The deep relationship with animals that Vacátko had, especially with horses, reflect an attitude

his works in the lobby of the Veletržní palace in Prague (1929), in the Clam-Galas palace in Prague

documented in step-by-step fashion, commented through his fine arts, personally tested and sealed by

(1933), in the Museum of Industry in Hradec Králové, in Louny (1934), in the Prague City Library (1935).

everyday cohabitation. To the artist, a horse-ride and the perspective from the saddle is the truest ma-

He presented his works on a regular basis in shop windows and halls of the František Topič publishing

nifestation, a peculiar quest for human origin and also the fundamentals, of all that is alive.

house (1906, 1933, 1938). After World War II Vacátko held solo exhibitions in Žamberk (1946), in the
Slavic House in Prague (1947) and again in Žamberk (1949).
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Der Maler, Graphiker und Bildhauer Ludvík Vacátko (geb. 1873 in Simmering bei Wien, gestorben 1956 in Kunwald im Adlergebirge), 1893–1908 Soldat, Kunstlehrer an der Kadettenschule in Prag
(1897–1901), Student an der Akademie der bildenden Künste in Prag, im Atelier für Monumentalmalerei
bei Vojtěch Hynais, der historischen Malerei bei Václav Brožík und an der Bildhauerschule bei Josef Václav
Myslbek (1895–1901), Absolvent der Akademie der bildenden Künste in München bei Ludvík Herterich
und Heinrich Zügel (1901–1904), gilt als bedeutendster tschechischer Maler von Schlachtdarstellungen
und ländlicher Arbeit. Zudem wird er jenen Bildhauern und Malern zugerechnet, die die Schönheit der
Tiere bewundert haben, wobei vor allem Pferde für ihn von großer Bedeutung waren. Vacátko präsentierte seine Bilder auch auf Ausstellungen im Ausland und wurde in Berlin, Florenz, München und Dresden
mit Preisen ausgezeichnet. Tiere stellte er aber nicht nur auf seinen Bildern dar, sondern züchtete diese
auch. Deswegen ging er ab Mitte der 1920er Jahre gerne aufs Land oder an den Stadtrand. Der Künstler
hat in Prag, Kolín (1915–1924), Pardubice (1905, 1906, 1908, 1912, 1915), Hrubá Skála (1924–1940)

Resümee

und in Kunvald (1943–1956) gelebt. Nach dem Zweiten Weltkrieg hielt er sich ab und zu auch in Horní
Měcholupy bei Prag auf (1945–1950).
Beträchtliche Verdienste erwarb er auf dem Gebiet der künstlerischen Erziehung und der Ausbildung
des Nachwuchses. In Prag gründete und führte er eine private Malschule (1904–1940), an der junge

Petr Kmošek, Pferde
im Leben und im Werk
des Malers Ludvík
Vacátko

Künstler auf das Kunststudium vorbereitet wurden. Seine didaktischen Erfahrungen und Erziehungsmethoden hat Ludvík Vacátko in seinem berühmten Lehrbuch „Tiermalerei“ (1928) zusammengefasst. Als
tragendes Prinzip seiner Arbeit bezeichnete er den sog. transzendenten Naturalismus, in dem er realistische Abbildungen der Welt, menschliche Gestalten und Tiere mit ihren symbolischen und geistigen
Elementen miteinander verknüpfte.
In allen Bereichen seiner Kunst bevorzugte er, Dynamik und Bewegung abzubilden. Thematisch
haben ihn Konflikte, Dramen und alle Gegensätze im Leben interessiert. Schon in seinem Frühwerk entwickelte er eine Vorliebe für die Darstellung von Schlachten, mit denen er an die Tradition der Historienmalerei anknüpfte. 1898 gehörte er zu einer Künstlergruppe unter der Führung von Luděk Marold, die ein
Panorama der Schlacht bei Lipany schuf. Konkret malte er Pferde und Reitszenen. Dieses Bild entstand
für eine Ausstellung zu Architektur und – Ingenieurswesen in Prag. Vacátko schuf auch mehrere Entwürfe
und Studien zum unverwirklichten Panoramabild der Schlacht bei Kolín (1909–1947).
Während des Ersten Weltkrieges kommentierte er den Einsatz tschechischer Legionen in der
Schlacht bei Zborov bildkünstlerisch. 1951 bis 1953/4 arbeitete er an einer großen Szene für ein Diorama
der Schlacht bei Austerlitz. Außerdem beschäftigte er sich in einem Zyklus farbiger Lithographien unter
dem Titel „Heldentum der tschechischen Nation“ mit den Wendepunkten der Geschichte und bedeutenden Persönlichkeiten seiner Heimat.
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Einen wichtigen Platz in seinem Werk nimmt auch die Porträtmalerei ein, v. a. Reiterporträts. Für

Regelmäßig waren seine Werke zudem in den Schaufenstern und Sälen des Verlags von František Topič

die Prager Burg, das Verteidigungsministerium und das Pantheon der Widerstandsbewegung auf dem

(1906, 1933, 1938) zu sehen. Nach dem Zweiten Weltkrieg veranstaltete er selbständige Ausstellungen

Prager Vítkov realisierte er einige Porträts des Präsidenten Tomáš G. Masaryk, und 1928 gewann er

in Žamberk (1946), im Slawischen Haus in Prag (1947) und wieder in Žamberk (1949).

sogar die Ausschreibung für ein Reiterporträt des Staatsoberhauptes. In seinem bildhauerischen Werk

Für das prägende Element des Lebens hielt er den Kampf und das Ringen: das entscheinende Merk-

konzentrierte sich Vacátko auf Jagdmotive und Tierszenen. Am Vorabend des Ersten Weltkrieges bewarb

mal des Tierlebens, die Grundkraft gesellschaftlichen Geschehens sowie der Schicksale seiner – Teilneh-

er sich auf die Ausschreibung zum Denkmal von Jan Žižka auf dem Vítkov (1912–1913).

mer – im Krieg und im Frieden.

Gelegentlich widmete er sich auch der monumentaldekorativen kleindekorativen Graphik, so ent-

Der Wettstreit und die körperliche Bewegung hielt er für ein ästhetisches und aufregendes Ereignis.

standen z. B. Entwürfe für Farbenfenster in der Kirche Mariä Verkündigung in Pardubice (1905–1906),

Auf den Sturm und den Kampf mussten für ihn aber Versöhnung, Freude über das Überleben und auf

für einen unrealisierten Vorhang im Theater von Kolín (1951–1952), und für eine Festschrift zum

die physische und später psychische Katharsis folgen. Dieses drückte der Künstler im Motiv der Pfer-

60. Geburtstag von Josef Svatopluk Machar (1924).
Nachdem sich Vacátko in Hrubá Skála niederließ, setzten sich Abbildungen ländlicher Arbeit wie das

deschwemme aus und gestaltete diese in fast archaischen und rituellen Szenen. Die Pferdeschwemme
bedeutete eine kurze, dafür aber berauschende Zäsur inmitten des ewigen Kampfes, ein die Zeit zum

Pflügen, die Heuernte und das, Holzrücken in seinem Werk durch. Im Vergleich zu anderen Künstlern ließ

Stehen bringendes Ritual und eine Zeremonie von tiefer transzendenter Bedeutung. Diese Szene hielt

er diese Motive fast zu Heldenszenen anwachsen, als erschöpfenden Kampf des Menschen mit der Natur.

Vacátko wahrscheinlich für den Höhepunkt und das Ziel seines transzendenten Naturalismus, als ob man

Gerne besuchte er die Pferdegestüte in Průhonice, Kladruby und Netolice. Und regelmäßig gehörte er

sich in diesem Moment nur ein Stück vom Paradies und von der Ewigkeit entfernt befinden würde.

auch zu den Zuschauern von Pferderennen (z. B. der „Große Preis von Pardubice“). Mit Freude beobach-

Dabei waren sein Lebensentwurf und Lebensbekenntnis weder einfach noch völlig konsistent.

tete er dann die edlen Bewegungen, die vornehme Körperhaltung, das Muskelspiel und den Rhytmus der

Weil er täglich unterschiedliche Herangehensweisen und Einstellungen aufeinanderprallen sah, kam der

schlanken Pferdebeine. Er zeichnete und malte kalt- und warmblütige Pferderassen, Zug-, Renn- sowie

Künstler wohl zur Erkenntnis, dass sich der Mensch nicht nur mittels Ratio und auf pragmatische Weise

Spring- und Dressurpferde. Während der 1940er Jahre dokumentierte er in kleinen Studien und Gemäl-

der Natur annähern kann, so wie er normalerweise seine privaten Dinge löst, sondern dazu auch eine

den das Bemühen eines Teams zur Rettung der Pferde von Kladruby. An der Spitze dieses Teamsstand

tiefe emotionale Beziehung und Liebe gehören muss. Das Phänomen Natur bedeutete für ihn aber nicht

der Professor der Prager Hochschule für Landwirtschaft und bedeutende Hippologe František Bílek, der

Landschaft und allgemein Organisches.

sich wie Vacátko in Kunvald niedergelassen hatte.
In seinen Bildern, Zeichnungen und Graphiken ragt ein Motiv aus allen anderen heraus. Das sind
Pferdeschwemmen, eine wilde und lebensfrohe Gruppe von Menschen und Pferden, diese Darstellungen
hat er immer wieder aufgegriffen. Darin sah er den wahren Sinn und gedanklichen Höhepunkt seines
Werkes.

Vielmehr reduzierte er das Konzept der Natur auf das Tierleben. Wegen seiner Erfahrungen mit Tieren und seiner großer Vorstellungskraft glaubte er, dass wir nicht alleine zu Harmonie gelangen könnten,
sondern nur im Bündnis mit einem starken Partner, einem Tier bzw. Pferd.
Das Pferd sah er als physisch vollkommenes und edles Wesen, das sich nicht verstellt und Merkmale wirklicher Erhabenheit aufweist. Seiner Ansicht nach hat die mächtige Gestalt des Pferdes den

Ludvík Vacátko präsentierte seine Werke bei Ausstellungen des Münchner Vereins Scholle (1901 až

Menschen in allen historischen Epochen begleitet und wurde auch zu einem wichtigen Beteiligten an den

1904) sowie in Rom, Wien, Dresden, Paris und Barcelona. Er beteiligte sich an den Jubiläumsausstellun-

Wendepunkten der tschechichen Geschichte. In manchen Fällen habe das Pferd sogar in das Schicksal

gen des Kunstvereins für Böhmen in Prag (1898–1912), bei denen er für seine Werke „Ego“ und „Leben“

des Menschen eingegriffen. Vacátkos Beitrag zur Kunst besteht in seinem Verständnis dafür und seiner

den HlavkaPreis erhielt (1903 und 1904). Zudem wurde er Mitglied des Pariser Kunstvereins „L'union in-

Sehnsucht danach, in der Nähe von Tieren zu verweilen, mit ihnen in die Arme der Natur zurückzukehren

ternationale des beaux arts et des lettres“ (1906). Des Weiteren hat er seine Arbeiten selbstständig aus-

und dadurch sich selbst zu befreien.

gestellt, z. B. in Prag (1904, Spálená-Straße 55), in Pardubice (1906, 1910, 1936, 1949) und im Prager

Seine tiefe Beziehung zu Tieren, v. a. zu Pferden, war Ausdruck seiner persönlichen Suchenach dem

Rudolfinum (1924/1925). Auf der Weltausstellung in Paris (1924) erhielt er den GrandPrix für sein Werk

Ursprung der Menschheit und aller Lebewesen zugleich. Diese Suche erfolgte schrittweise und wurde

„Im Gewitter“. Heute gehört es zu den Exponaten der hippologischen Sammlungen auf Schloss Slatiňany.

bildkünstlerisch kommentiert, Vacátko überprüfte sie persönlich im täglichen Zusammenleben mit den

Sein Schaffen präsentierte er auch im Messenpalais in Prag (1929), im Clam-Galas-Palais in Prag (1933),

Tieren, wobei er das Reiten und den Blick aus dem Sattel als dessen wahrhaftigsten Ausdruck empfand.

im Industriemuseum von Hradec Králové, in Louny (1934) und in der Prager Stadtbibliothek (1935).
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Popisky barevných
obrazových příloh
1.		Bitva u Lipan, Útok jízdy Panské jednoty, 1898
2.		Antický jezdec, 1899, patinovaná sádra, 1899, výška 41 cm, soukromý majetek

31.		Jezdecká podobizna prezidenta Tomáše G. Masaryka, 1919, olej, 90 × 58 cm, Regionální muzeum
Kolín

3.		Plavení koní, nedat., olej, 76 × 105 cm, soukromý majetek

32.		Tomáš G. Masaryk, 1923, kombinovaná technika, 49 × 31,5 cm, soukromý majetek

4.		Stojící srnec, 1900, olej, 60 × 37 cm, soukromý majetek

33.		Před vyjížďkou, 1922, kresba tužkou, 34 × 49 cm, soukromý majetek

5.		Koňské spřežení, po roce 1900, 60 × 70 cm, soukromý majetek

34.		Dostihy, 1920, olej, 82 × 71 cm, soukromý majetek

6.		Jeleni v říji, 1903, litografie, 45,5 × 64,5 cm, soukromý majetek

35.		Dívka na sekačce, 1924, kolorovaná kresba, 39 × 48 cm, Národní památkový ústav, SZ Slatiňany

7.		S kravami na pastvě, 1904, olej, 42 × 70 cm, soukromý majetek

36.		Anatomie koně, 1928, Malířství zvířat VII

8.		Laškující hřebci, 1904, glazovaný porcelán, v. 45 cm, soukromý majetek

37.		Anatomie býka, 1928, Malířství zvířat VIII

9.		Plavení koní, 1906, olej, 32 × 52 cm, soukromý majetek

38.		Sánský kozel, 1928, Malířství zvířat XI

10.		Koně v bouři, nedat., olej, 65 × 45 cm, soukromý majetek

39.		Anatomie sánského kozla, 1928, Malířství zvířat XI

11.		Plavení koní, 1906, olej, 122 × 172 cm, Česká spořitelna Pardubice

40.		Kresba psa, 1928, Malířství zvířat XIV

12.		Nával bouře, 1909, olej, 179 × 221 cm, Národní památkový ústav, SZ Slatiňany

41.		Srnčí v pohybu, 1928, Malířství zvířat XXI

13.		Kyrysník, 1909, olej, 47 × 37 cm, soukromý majetek

42.		Kresby psa, 1928, Malířství zvířat

14.		Kyrysník, 1910, olej, 47 × 41 cm, soukromý majetek

43.		Slavnostní chvíle, nedat., olej, 81 × 101 cm, Česká akademie zemědělských věd Praha

15.		Kyrysník, 1910, bronz, výška 20 cm, soukromý majetek

44.		Dvě koňské hlavy se štolbou, 1929, olej, 70 × 57 cm, Národní hřebčín Kladruby nad Labem

16.		Ku břehu, 1912, olej, 134 × 134 cm, Regionální muzeum Kolín

45.		Zemědělský rok, Pověst o Ječmínkovi, 1932, olej, 107 × 157 cm, Národní zemědělské muzeum

17.		Toman a lesní panna, 1905–1910, olej, 28 × 28 cm, soukromý majetek

Praha

18.		Návrh pomníku Jana Žižky, 1912/1913, patinovaná sádra, výška 55 cm, soukromý majetek

46.		Zemědělský rok, Senoseč, 1932, olej, 107 × 181 cm, Národní zemědělské muzeum Praha

19.		Jan Žižka, model pomníku, patinovaná sádra, 1912/1913, výška 55 cm, soukromý majetek

47.		Zemědělský rok, Svážení obilí, 1932, olej, 107 × 157 cm, Národní zemědělské muzeum Praha

20.		Tomačov, 1915, kombinovaná technika, 43 × 33 cm, Regionální muzeum Kolín

48.		Zemědělský rok – Přemysl Oráč, 1932, olej, 106 × 110 cm, Národní zemědělské muzeum Praha

21.		Voják, 1915, kresba tužkou, 23 × 17 cm, Regionální muzeum Kolín

49.		Zemědělský rok, Setí, 1932, olej, 107 × 157 cm, Národní zemědělské muzeum Praha

22.		Dostaveníčko, 1915, akvarel, 31 × 26 cm, soukromý majetek

50.		Zemědělský rok, Orání, 1932, olej, 107 × 157 cm, Národní zemědělské muzeum Praha

23.		Bitva u Kolína v roce 1757, 1909–1923, olej, 67 × 487 cm, pravá strana, Regionální muzeum

51.		Zemědělský rok, Vesna, 1932, olej, 107 × 190 cm, Národní zemědělské muzeum Praha

Kolín

52.		Zemědělský rok, Podzim, sklizeň ovoce, 1932, olej, 96 × 122 cm, soukromý majetek

24.		Bitva u Kolína v roce 1757, 1909–1923, olej, 67 × 487 cm, Regionální muzeum Kolín

53.		Alegorie života a radosti, 1932, olej, 106 × 574,5 cm, Národní zemědělské muzeum Praha

25.		Bitva u Kolína v roce 1757, střední část, 1909–1923, olej, 67 × 487 cm, Regionální muzeum Kolín

54.		Alegorie života a radosti, 1932, olej, 106 × 574,5 cm, Národní zemědělské muzeum Praha

26.		Kůň v dole, 1921, olej, 68 × 55 cm, Národní památkový ústav, SZ Slatiňany

55.		Alegorie života a radosti, 1932, olej, 106 × 574,5 cm, Národní zemědělské muzeum Praha

27.		Plavení koní – volání dálek, nedat., olej, 61 × 70 cm, soukromý majetek

56.		Alegorie života a radosti, 1932, olej, 106 × 574,5 cm, Národní zemědělské muzeum Praha

28.		Dostihy, nedat., olej, 50 × 67 cm, soukromý majetek

57.		Koně na pastvě, 1933, olej, 30 × 30 cm, Národní hřebčín Kladruby nad Labem

29.		Sokolská jízda, nedat., olej, 40 × 50 cm, soukromý majetek

58.		Koně, 1933, olej, 50 × 67 cm, Národní hřebčín Kladruby nad Labem

30.		Dostih (Vyjížďka), nedat., akvarel, 57 × 78 cm, Regionální muzeum Kolín

59.		Hlava koně, 1933, olej, 73 × 52 cm, Národní hřebčín Kladruby nad Labem

380

|

Koně v životě a obrazech malíře Ludvíka Vacátka

| 381

60.		Vyjížďka, olej, 74 × 62,5 cm, Regionální muzeum Kolín

89.		Vožení písku z Vltavy, 1939, litografie na papíře, 60 × 78 cm, soukromý majetek

61.		Ženský akt s koňmi, 40. léta, olej, 76 × 58,5 cm, soukromý majetek

90.		Oráč s koňmi, 40. léta, olej, 48 × 67 cm, soukromý majetek

62.		Napájení koní, 1934, olej, 75 × 100 cm, majetek Hotelu Park v Piešťanech (SR)

91.		Oráč, 40. léta, kolorovaná perokresba, 14 × 18,5 cm, soukromý majetek

63.		Koně v bouři, 1934, olej, 50,5 × 62,5 cm, Národní hřebčín Kladruby nad Labem

92.		Plavení koní, 1939, olej, 89 × 65 cm, soukromý majetek

64.		Předsvit, 1934, olej, 59 × 45,5 cm, Národní památkový ústav, SZ Slatiňany

93.		Vláčení s koňmi, nedat., olej, 55 × 65 cm, soukromý majetek

65.		Hlava klisny Varde, 1934, olej, 56 × 45 cm, Národní památkový ústav, SZ Slatiňany

94.		Velká orba, nedat., olej, 100 × 90 cm, soukromý majetek

66.		Dvě koňské hlavy se štolbou Emilem, nedat., olej, 80 × 60 cm, Národní hřebčín Kladruby

95.		Oráč, nedat., olej, 60 × 70 cm, soukromý majetek

nad Labem

96.		Maestoso, nedat., olej, 80 × 63 cm, soukromý majetek

67.		Nakládání sena, nedat., olej, 60 × 70 cm, Národní hřebčín Kladruby nad Labem

97.		Ve výběhu, nedat., olej, 57 × 67 cm, soukromý majetek

68.		Na vyjížďce, 30. léta, olej, 59 × 69 cm, soukromý majetek

98.		Clydesdalští koně, nedat., olej, 54 × 65 cm, soukromý majetek

69.		Portrétní studie hraběte Lažanského, nedat., kombinovaná technika, 29 × 30 cm, soukromý

99.		Oráč s koňmi, nedat., olej, 48 × 67 cm, foto Petr Kmošek

majetek

100.	Koně, nedat., olej, 56 × 73 cm, soukromý majetek

70.		Hlídání na pastvě, nedat., olej, 45,5 × 58 cm, soukromý majetek

101. Plavení koní, nedat., olej, 100 × 120 cm, soukromý majetek

71.		Koně, nedat., olej, 50 × 67 cm, soukromý majetek

102.	U napajedla, nedat., olej, 45 × 50 cm, soukromý majetek

72.		Nad překážkou, nedat., olej, 35 × 50 cm, soukromý majetek

103.	Hlava koně, nedat., olej, 70 × 60 cm, soukromý majetek

73.		Koňský sněm, nedat., olej, 60 × 69 cm, soukromý majetek

104.	Netolický hřebec, nedat., olej, 73 × 86 cm, soukromý majetek

74.		U napajedla, nedat., olej, 60 × 69 cm, soukromý majetek

105.	Orání, nedat., olej, 50 × 70 cm, soukromý majetek

75.		Trio, nedat., olej, 58,5 × 68,5 cm, soukromý majetek

106.	Na pastvině, nedat., olej, 50 × 70 cm, soukromý majetek

76.		Kvarteto, nedat., olej, 58 × 52 cm, soukromý majetek

107. Plavení koní, nedat., olej, 95 × 105 cm, soukromý majetek

77.		Práce na poli, 30. léta, olej, 58,5 × 68 cm, soukromý majetek

108.	Trojspřeží, nedat., olej, 51 × 66 cm, soukromý majetek

78.		Kůň, nedat., olej, 52,5 × 60 cm, soukromý majetek

109.	Alegorie s dítětem, nedat., olej, 77 × 75,5 cm, soukromý majetek

79.		Plavení koní, 1934, olej, 81 × 160 cm, Národní hřebčín Kladruby nad Labem

110.	Mužský akt s koňmi, nedat., olej, 50 × 70 cm, soukromý majetek

80.		Plavení koní, 1934, olej, 77 × 117 cm, soukromý majetek

111.	Obraz krásy, síly a čistoty, nedat., 30. léta, olej, 60 × 70 cm, soukromý majetek

81.		Sportovní jízda, nedat., 64 × 82 cm, litografie, soukromý majetek

112.	Ženský akt s koňmi, nedat., 30. léta, olej, 76 × 68,5 cm, soukromý majetek

82.		Z lesa, 1935, olej, 50,5 × 70,5 cm, soukromý majetek

113.	Koně u brodu, nedat., olej, 61 × 71 cm, soukromý majetek

83.		Hlava koně, nedat., olej, 34 × 25 cm, soukromý majetek

114.	Rajské plody, nedat., 30. léta, olej, 60 × 70 cm, soukromý majetek

84.		Těžký povoz, 1939, olej, 70 × 79,5 cm, soukromý majetek

115. Paní Marulka Hašková s koněm, 1942, olej, 89 × 67 cm, soukromý majetek

85.		Chladnokrevní ročci v Nových Dvorech, nedat., olej, 56 × 49,5 cm, soukromý majetek

116.	Amazonka, 40. léta, olej, 52 cm, soukromý majetek

86.		Akt, nedat., olej, 57 × 45 cm, soukromý majetek

117. Jezdec, nedat., olej, 54 × 54 cm, soukromý majetek

87.		Hříbata v Nových Dvorech, nedat., olej, 58 × 51 cm, soukromý majetek

118. Praze na pomoc, 1945, olej, 77 × 125 cm, Městské muzeum Žamberk

88.		Koňský sněm, nedat., olej, 60 × 69 cm, soukromý majetek

119. Svoz obilí, 1943, olej, 60 × 70 cm, soukromý majetek
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120. Sacramoso, 1944, olej, 75 × 59 cm, Národní památkový ústav, SZ Slatiňany

149.	Bitva u Slavkova 1805, 1951–1954, 75 × 475 cm, kombinovaná technika, soukromý majetek

121. Vyvádění koní, 1945, olej, 71 × 74 cm, soukromý majetek

150.	Bitva u Slavkova 1805, 1951–1954, 75 × 475 cm, kombinovaná technika, soukromý majetek

122.	Chladnokrevná hříbata v ohradě, nedat., olej, 58 × 61 cm, Národní hřebčín Kladruby nad Labem,

151.	Bitva u Slavkova 1805, 1951–1954, 75 × 475 cm, kombinovaná technika, soukromý majetek

OZ Slatiňany

152.	Bitva u Slavkova 1805, 1951–1954, 75 × 475 cm, kombinovaná technika, soukromý majetek

123. V hřebčíně, nedat., 58,5 × 51,5 cm, soukromý majetek

153.	Bitva u Slavkova 1805, 1951–1954, 75 × 475 cm, kombinovaná technika, soukromý majetek

124.	Koně, nedat., olej, 56 × 73 cm, soukromý majetek

154.	Bitva u Slavkova 1805, 1951–1954, 75 × 475 cm, kombinovaná technika, soukromý majetek

125.	Bílé hříbě, nedat., olej, 16 × 16 cm, soukromý majetek

155.	Bitva u Slavkova 1805, 1951–1954, 75 × 475 cm, kombinovaná technika, soukromý majetek

126.	Zdraví (Život), 1943, olej, 105 × 120 cm, soukromý majetek

156. Panoráma bitvy u Slavkova 1805, 1951–1954, 75 × 475 cm, kombinovaná technika, soukromý

127.	Život národa – kultura a zemědělství, 1943, olej, 200 × 600 cm, Ministerstvo zemědělství ČR

majetek

128.	Koně, nedat., olej, 58 × 72 cm, soukromý majetek

157. Útok těžké jízdy u Slavkova 1805, 1951, 51 × 65 cm, soukromý majetek

129. Porážka Prusů u Kolína 1757, kolorovaná perokresba, 40,5 × 54 cm, Regionální muzeum Kolín

158. Útok kyrysníků v bitvě u Slavkova 1805, 1952, olej, 36 × 62 cm, soukromý majetek

130. Čeští hoši u Kolína 1757, 1945, akvarel, 50 × 60 cm, soukromý majetek

159. Sv.	 Václav, 1953, olej, 61 × 49,5 cm, soukromý majetek
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