
Komorní výstava chebského malíře Bojmíra Hutty (1920–1987) 

se vztahuje hned ke dvěma výročím, připadajícím na rok 

2012. Jednak je to padesát let od vzniku Galerie výtvarného 

umění v Chebu, kterou Hutta v roce 1962 coby městskou 

galerii založil ve stejné budově, v níž se nachází dodnes. 

Zároveň si připomínáme i dvacet pět let, která uplynou od 

jeho úmrtí. Vernisáž spojená s odhalením pamětní desky 

na domě, kde žil, se uskuteční přesně v den, na který toto 

výročí připadá. 

Na úvod jen krátce k pozadí této výstavy. Její konání umožnil 

fakt, že v nové instalaci stálé expozice moderního českého 

umění otevřené letos v dubnu právě k onomu významné-

mu výročí byl jeden sál vyhrazen proměnným výstavám 

„z depozitáře“. Tím se otevřela možnost rychle reagovat na 

podnět uspořádat Huttovu výstavu v okamžiku, kdy výstavní 

program na tento rok byl už uzavřený. V tomto případě zde 

samozřejmě nejde o výstavu ze sbírek, neboť Huttovo dílo je 

v galerii zastoupeno až překvapivě skromně, a výstava před-

staví především obrazy zapůjčené od rodiny, od soukromých 

majitelů, z majetku města Chebu nebo z chebského muzea. 

Nevýhodu menšího prostoru galerie alespoň zčásti kompen-

zovala tím, že vlastně jde o výstavy dvě, které proběhnou 

v těsném sledu za sebou. Ta první představí výběr z jeho díla 

s výjimkou jeho nejoblíbenějšího tématu, jímž byl starý Cheb; 

tomu je pak věnována celá část druhá. Předělem obou výstav 

se stane vzpomínkový večer, jakési malé sympozium, kde 

s krátkými příspěvky vystoupí hned několik autorů.

Bojmír Hutta patří mezi nejvýznamnější kulturní osobnosti 

Chebu, a to jak svou malířskou tvorbou, v níž převažovaly 
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motivy z města a jeho okolí, tak svými zásluhami zakladate-

le a klíčové osobnosti zdejší galerie v prvním desetiletí její 

existence. I přes dlouhých dvacet pět let, která uplynula od 

jeho smrti, lze říci, že dodnes jde o osobnost v Chebu známou 

a živě přítomnou ve vzpomínkách těch, kdo jej osobně znali. 

Na druhou stranu však platí, že jen málo lidí mělo v poslední 

době možnost spatřit jeho obrazy. Dosud neproběhla žádná 

větší výstava, nebyla vydána publikace mapující jeho dílo a do-

konce ani není zpracována historie galerie v době, kdy ji vedl… 

Pouze v roce 2005 proběhla menší výstava ve zdejší Galerii 

Růžový kopeček a v roce 2011 shrnul dostupné informace 

zejména životopisného rázu ve své diplomové práci Jakub For-

mánek. Dílčí historickou studii, zabývající se jednou okrajovou 

a poněkud bizarní, ale pro jeho osobnost charakteristickou 

kapitolou z jeho mládí, publikoval Jan Edl.1 Také tento krátký 

text nemůže nahradit monografi ckou studii podloženou archiv-

ním bádáním, která by Huttovu osobnost a jeho dílo plasticky 

představila v souvislostech poválečného Chebu. A přestože se 

Bojmír Hutta paradoxně do dějin českého výtvarného umění 

zapsal výrazněji jako zakladatel významné galerijní instituce 

než jako tvůrce, právě z onoho regionálního pohledu by si ji 

nepochybně zasloužil. 

Rodina Bojmíra Hutty pocházela z Chodska.2 Jeho dědeček 

odtud odešel na ukrajinskou Volyň, kde vybudoval významný 

dřevařský závod, a podobné povolání si zvolil i jeho otec, který 

se stal lesníkem. Dědeček dbal na to, aby se děti neodrodily 

a nezapomněly jazyk, a posílal je proto na studia do Čech. 

V Domažlicích, v kraji svých předků, se jeho otec seznámil se 

svou budoucí ženou, kterou si pak odvedl na Ukrajinu. 
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Bojmír Hutta se narodil v roce 1920 v myslivně u obce Roma-

niny nedaleko okresního města Slavuta, kde tehdy jeho rodina 

žila. Na Ukrajině tehdy ještě vládl chaos občanské války, které 

vděčí i za své nezvyklé jméno, jež má odkazovat k neklidným 

dobám mezi válkou a mírem.3 V rozvrácené zemi, kde ještě 

několik let po konci války řádily ozbrojené bandy (jedna z nich 

zavraždila i jeho dědečka), nebyla opuštěná myslivna asi 

tím ideálním místem pro život; navíc Huttova babička vážně 

onemocněla a toužila zemřít doma, kam to táhlo i jeho matku. 

Nejspíš v roce 1925 se rodina vrátila do Domažlic, kde se otec 

stal správcem nemocnice. Zde Bojmír Hutta strávil většinu 

svého dětství a mládí, zde také absolvoval reálné gymnázium. 

Obdařen hned několika talenty (mj. byl i nadaným hudební-

kem) se prý už tehdy rozhodl pro malířskou dráhu. Ale i tento-

krát zasáhla do jeho osudu válka a události, které jí předchá-

zely. Až v roce 1942 – tedy v relativně pokročilém věku – se 

dostal ke studiu, když byl přijat na zlínskou Školu umění. Tímto 

významným učilištěm prošla zejména v době války, kdy byla 

uzavřena pražská akademie, řada později známých umělců. Ani 

zde však dlouho nevydržel a kvůli protiněmeckým názorům 

před ním vyvstalo reálné nebezpečí totálního nasazení v Říši. 

Od něj jej uchránila pouze operace slepého střeva, kterou 

absolvoval v domažlické nemocnici. A protože právě zde praco-

val jeho otec, šlo nejspíš o pokus, jak ho uchránit od otrocké 

práce v Německu, což se nakonec i podařilo. Bojmír Hutta 

skončil „pouze“ v moravských Bojkovicích jako pomocný 

dělník ve zdejších chemických a zbrojních závodech. I zde se 

zapojil do ilegální činnosti, na konci války byl zatčen gestapem 

a vězněn v Uherském Brodě; z vězení se dostal až s osvobo-

zením města 26. dubna 1945. I díky těmto zásluhám byl po 

svém návratu do Domažlic tamním vojenským pověřencem 

hned 16. srpna 1945 jmenován předsedou Správní komise na 

Přimdě, která spravovala i obce v jejím okolí. Zde přichází již 

zmíněná epizoda s továrnou na dřevěné hračky Bojko, v je-

jímž názvu se mimochodem ozývá i jeho jméno. Po odsunu 

Němců, s nímž Hutta z principu nesouhlasil, mělo v okolí zbýt 

řada strojů z domácí malovýroby dřevených předmětů. Hutta 

je shromáždil a zároveň z odsunu vyreklamoval německé 

pracovní síly. Továrnu také od konce roku 1945 několik málo 

měsíců sám řídil. Kromě nadšení však nedisponoval žádnou 

zkušeností, a tak záhy zbankrotoval. Nicméně tato životní ka-

pitola vypovídá mnohé o jeho podnikavém duchu, zděděném 

po předcích, o schopnosti nadchnout se pro věc, ale také 

o jeho sklonu k přímočarým a nestandardním řešením, které 

pak byly mnohem později zdrojem jeho úspěchů i problémů 

při řízení galerie. 

Za zmínku stojí i to, že se v té době seznámil s majitelem 

panství Přimda a také schopným podnikatelem Jindřichem 

Kolowratem-Krakowským.4 Oba se spřátelili, možná i díky 

společné zkušenosti z činnosti v odboji. A byl to právě Jin-

dřich Kolowrat-Krakowský, kdo jej natrvalo nasměroval k vý-

tvarné dráze, když mu zprostředkoval stipendium do Paříže 

na proslulé École des beaux-arts. Huttovi sice již bylo dvacet 

šest let, ovšem po válce nešlo o nic nezvyklého, neboť na 

vysokých školách se tehdy sešlo několik generací studentů. 

Hutta do Paříže odjel v březnu 1946, studia ukončil v roce 

1950. Studoval v ateliéru monumentálního malířství u Jeana 

Souverbieho (1891–1981), dnes nepříliš známého malíře, který 
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si již před válkou osvojil picassovský novoklasicismus, kterému 

pak zůstal věrný po celý život. O jeho studiích jinak mnoho neví-

me, neznáme jeho profesory či spolužáky, ani obrazy z té doby, 

pouze ve svých vzpomínkách zmiňuje, že o prázdninách pro-

cestoval celou Francii, z velké části pěšky a s prázdnu kapsou. 

Jedna důležitá událost z těch let však předurčila celý jeho 

budoucí život. Když při jednom z návratů z Čech musel rychlík 

na delší čas zastavit v Chebu, Hutta neplánovanou přestáv-

ku využil k tomu, aby si prohlédl město. Cheb musel mít v té 

době zvláštní kouzlo – nádherné historické město, tehdy ještě 

neokleštěné pozdější asanací, bylo po odchodu Němců takřka 

prázdné a mezi jeho obyvateli převažovaly podivné existence, 

které se sem stáhly z celé země. Jeho atmosféra Huttu uchváti-

la. Zůstal zde přes noc, prý hrál s místními celou noc v hospodě 

na housle a tento zážitek jej pak přiměl k tomu, aby z Paříže 

napsal dopis, adresovaný příslušným správním orgánům města 

Chebu, v němž vylíčil svou situaci a požádal o přidělení bytu. 

To se také stalo, Hutta se v Chebu usídlil natrvalo a založil zde 

i rodinu. Už na přelomu let 1951 a 1952 zde měl první výstavu. 

Z této doby o jeho životě mnoho nevíme. Zachovaly se však 

obrazy mapující historická zákoutí dnes už dávno zaniklá, často 

doplněná stafáží postav dotvářejících tehdejší atmosféru, jako 

byli sem přestěhovaní Romové. Později začal za motivy vyjíždět 

i do okolí Chebu a k tomu účelu si pořídil malý autobus (sám jej 

překřtil na „huttobus“), který si uzpůsobil jako pojízdný ateliér. 

Po roce 1962 však už vlastní tvorbu odsunula další činnost, 

které se začal věnovat s energií sobě vlastní. Ve spolupráci 

s další významnou osobností kulturních dějin poválečného Che-

bu dr. Mirou Mladějovskou, která předtím působila ve zdejším 

archivu a muzeu, založil městkou galerii, kterou až do roku 1972 

na vysoké úrovni vedl. Galerie získala sídlo v barokní, tzv. nové 

radnici, později přibyl sálový kostel sv. Bartoloměje, kde byla 

nainstalována gotická sbírka, pozdně barokní zámek ve Starém 

Hrozňatově, kde zamýšlel vybudovat lapidárium barokní plasti-

ky, a kostel sv. Kláry, kde byla ještě za jeho působení zahájena 

rekonstrukce na koncertní síň. Ostatně galerie se stala hlavním 

organizátorem hudebního života v Chebu a koncerty probíha-

ly ve všech historických prostorách, jimiž disponovala. Hutta 

rozhodně nebyl typickým ředitelem ve smyslu suchého a pečli-

vého byrokrata, naopak jeho sklon k neortodoxním řešením byl 

pověstný. Možná i díky tomu se mu podařilo galerii dostat na 

vysokou úroveň, navázal spolupráci s významnými muzei umění 

v Krakově a Drážďanech a v Chebu uspořádal celou řadu zásad-

ních výstav. Ostatně základní vymezení, které jí dali do vínku 

její zakladatelé, s hlavními sbírkami moderního českého umění 

a chebské gotiky si galerie udržela až dodnes. 

Pak však přišly známé události v roce 1968. Jedním z výsledků 

normalizačních čistek bylo i odvolání Bojmíra Hutty z vedení 

galerie v roce 1972. Byl zařazen mezi nespolehlivé osoby, přišel 

o pas a až do konce života se o něj zajímala státní bezpečnost. 

Dopadl tak podobně jako jeho přítel malíř Vladimír Levora, 

s nímž ho spojovalo mnoho rysů, počínaje rokem narození, dob-

rodružnou povahou, válečnými zkušenostmi či poněkud kon-

zervativním výtvarným názorem vycházejícím z modernistické 

verze realismu – a především to, že oba ve stejné době založili 

a s velkou vervou vedli podobné galerijní instituce, z nichž byli 

oba nakonec shodně vyhozeni.5 Nakonec byl společně posu-

zován i jejich případ – západočeská pobočka normalizovaného 

Svazu českých výtvarných umělců totiž váhala s doporučením 

pro registraci u Fondu, což byla klíčová podmínka, která malí-

řům umožňovala pracovat na volné noze. Svaz si u obou vyžádal 

posudky z jejich měst, a protože nebyly vysloveně negativní, 

registraci nakonec po několika letech nejistoty oba získali. 

Hutta byl především malířem svého kraje a města bez větších 

ambicí ovlivňovat aktuální umělecké dění; ostatně trendy, které 

na konci padesátých let směřovaly k abstrakci, mu byly už vy-

sloveně cizí. Jeho malířské dílo je omezeno na tradiční náměty 

městské a venkovské krajiny a také portrétu, který mistrně zvlá-

dal. Obojí zpracovává v podstatě realisticky, byť vervní rukopis 

někdy prozrazuje jeho bytostnou životní vitalitu. 

Současná dvojvýstava je jen malou sondou a dílo Bojmíra Hutty 

nemůže prezentovat komplexně v jeho vývoji a různých polo-

hách. Přesto lze říci, se díky ní se Bojmír Hutta vrací do galerie, 

kterou před padesáti lety zakládal a jež mu tímto alespoň sym-

bolicky vyjadřuje poděkování za onu bez nadsázky klíčovou roli, 

kterou v její historii sehrál. 

Marcel Fišer
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