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Popularita nikoli formálně, nýbrž bytostně národního umělce 
Josefa Lady (1887–1957) nedoznává v posledním půlstoletí po 
jeho smrti zásadnějších výkyvů, snad kromě nepatrného odlivu 
zájmu odborných kruhů v prvních letech po listopadu 1989, 
kdy byla jeho „lidovost“ mylně zaměňována za jeden ze znaků 
umění socialistické epochy. Od konce devadesátých let se Lada 
zaslouženě vrátil do světel reflektorů české uměnovědy. Kromě 
zevrubnějšího pohledu, jenž přispěl k poznání také do té doby 
téměř neznámé „neladovské“ tváře mladého výtvarníka a prů-
kopnické prezentaci jeho raného kreslířského díla (od prvních 
publikovaných ilustrací v roce 1904 až do konce první světové 
války), kdy byl například důkladně prozkoumám Vilímkův fond 
v Památníku národního písemnictví, obsahující téměř osm set 
Ladových kreseb pro noviny a časopisy, se pozornost badatelů 
zaměřovala i na objevování a vystavování zapomenutých kreseb-
ných cyklů (např. Jak se dělají noviny, 1928; Bez vody není života, 
1937). V jednom se však historici umění shodují, a to v posu-
zování významu tradiční Ladovy tvorby, jež dosáhla vrcholu 
v desetiletí 1935 až 1945 a udržovala si tuto úroveň v některých 
dílech až do poloviny let padesátých.

Malíř Josef Lada – přestože se do povědomí už několika generací 
českého národa výrazně zapsal zvláště jako spisovatel a ilustrá-
tor vlastních dětských knih, kongeniálním ztvárněním Haškova 
Švejka a coby brilantní kreslíř (opomíjíme v tomto výčtu vedle 
„haškovského angažmá“ ilustrace pro knihy jiných autorů, 
jakož i méně známé scénické a kostýmní návrhy ze třicátých až 
čtyřicátých let) – povýšil během dvacátých let svá kresebná díla 
na papíře (kartonu, lepence) na plnohodnotné malířské kreace, 
u nichž již technika (dříve tuš, akvarel, později kvaš) nebyla 
rozhodující pro chápání a vyznění prací, divák je začal s odpoví-
dající vážností přijímat jako jakékoli jiné závěsné obrazy, u ostat-
ních předních umělců a jeho vrstevníků převážně vytvářené 
temperou nebo olejem na plátně. Proto bez ohledu na „tech-
nickou klasifikaci“ se Ladovo obrazové dílo snažím veřejnosti 
systematicky předkládat jako dílo malířské, nikoli kreslířské, jak 
bylo donedávna zvykem.
Druhým specifickým a rovněž dosud přehlíženým rysem au-
torovy tvorby je jeho přesahování národního rámce. „Nejoblí-
benější český malíř“ je jednoznačně umělcem světovým, a to 
už jen z toho prostého důvodu, že ladovský výtvarný rukopis 
nelze už na první pohled zaměnit s nikým jiným. Pro diváky 
za hranicemi České republiky je to naprosto zřejmé, ačkoli 
prezentace tohoto originálního díla v zahraničí je bohužel 
dosud stále sporadická, což s příznačnou osudovostí jaksi 
podivně logicky souzní i s životním přístupem téměř „neces-
tujícího“ Josefa Lady.

Pro výsostně zimní a zároveň i vánoční a novoroční přehlídku 
v Galerii výtvarného umění v Chebu jsem zvolil úzký výběr z již 
zmíněného vrcholného malířského období, tentokrát s pře-
sahem až do let padesátých, kdy zvláště v letech 1951–1953 
ještě vznikaly silné práce. Jejich důstojným dozvukem zůstává 
především dvanáctidílný volný obrazový „zimní cyklus“ z roku 
1955, zde na výstavě k vidění kompletní. U chebského výběru 
dominuje exteriér pod sněhovým příkrovem (s výjimkou jediné-
ho výjevu ze zmíněného cyklu s názvem U vánočního stromku), 
proto také vypadly slavné hospodské pranice (včetně Tancovačky 
z roku 1929 a obou velkých Rvaček v hospodě z let 1943 a 1949). 
V poměru venkova vůči městu ovšem ctíme zavedené ladovské 
proporce, zůstáváme věrni hegemonii české vesnice.
Umělec – spravedlivě a mistrovsky zachycující všechna roční 
období – přece jen (co do množství) „nadržoval“ zimě, přičemž 
jeho zimní motivy se pravděpodobně v srdcích lidí usadily nej-
hlouběji a nejtrvaleji. Lada dle odhadu vytvořil (vedle nesrov-
natelně většího počtu ilustrací) kolem šesti stovek obrazů a na 
základě dostupného vzorku (asi čtyř set padesáti děl) můžeme 
konstatovat, že více než polovina z nich je zasvěcena nejchlad-
nějšímu období roku, zatímco s velkým odstupem pak následují 
jaro, léto a podzim. Právě u značně frekventovaných exteriéro-
vých témat – dětských her, ponocných, zabijaček, osamocených 
zvířátek v krajině – zima opět převažuje, u druhého nejčastější-
ho ladovského motivu vodníka je však situace opačná. Tento  
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samotář, často pod měsíční oblohou a s hradní zříceninou v po-
zadí, je v mrazivém prostředí vypodobněn pouze několikrát, 
snad také proto, že se s ním malíř cítil být niterně spřízněn 
a chtěl mu u vody dopřát vlídnější klima. Oblíbené venkovské 
hry dětí jsou zpravidla propojovány s ideální vesnicí Ladova 
dětství (s typickým „hrusickým“ kostelíkem na vršku), u zim-
ních výjevů navíc se symbolem dětských „sněhových radovánek“ 
– sněhulákem, někdy i celou sněhuláčí rodinkou.
V díle každého velkého umělce můžeme neustále odkrývat ne-
otřelé technické či výrazové prvky, důraz na méně nápadné de-
taily, přístup podněcující novátorské tvůrčí postupy. Například 
Jiří Olič v naší společné monografii Lada (Slovart, 2008) upozor-
nil na fenomén krajin s padajícím sněhem – bílé tečky vloček 
představují osobitou ladovskou techniku, ojedinělou ve světo-
vém kontextu. V chebských „Vánočních šlépějích Josefa Lady“ 
pociťujeme důležitost na první pohled banálních, všudypřítom-
ných stop ve sněhu, malířsky rozmanitě podaných, dotvrzují-
cích lidský nebo zvířecí pohyb v blízké či vzdálenější minulosti. 
Tento doklad života na českém zasněženém venkově je přítomen 
téměř u všech prací v expozici, někdy nepřehlédnutelně, jindy 
– v liduprázdných kompozicích – třeba i poměrně nevýrazně, 
avšak pro vyznění nálady a naléhavé atmosféry obrazů ještě 
významněji (Náves v zimní noci, 1942; Tichý večer se sochou 
svatého..., 1944). Dovoluji si tvrdit, že dle preciznosti zpracování 

a důraznosti či naopak nenápadnosti tohoto obrazového prvku 
můžeme usoudit i na momentální psychické rozpoložení umělce 
ve chvílích, kdy dílo vytvářel. Navíc čerstvost stop ve sněhu je 
jakousi historií dne nebo noci, naznačuje časové pořadí pohybu 
živých tvorů, část šlépějí je již méně zřetelných, zavátých lehce 
sněhem, některé jsou zledovatělé atp.
K vrcholům Ladovy meziválečné malby počítáme čtyřdílný cyk-
lus velkoformátových Dětských her (1936–1937); chebskou expo-
zici velmi významně obohacuje čtvrté roční období Dětské hry 
v zimě (1936), teprve podruhé vystavené v průběhu posledních 
padesáti let! Jde o objev z ledna 2008, kdy byl obraz dohledán 
v majetku Ministerstva zahraničních věcí ČR, v listopadu téhož 
roku veřejnosti představen na rozsáhlé olomoucké ladovské pře-
hlídce a nyní ho společně s Dětskými hrami v létě (1937) vlastní 
Muzeum umění v Olomouci.
Celý národ malíře zná prostřednictvím obrazově vyprávěných 
příběhů na mnohavýjevových kompozicích (např. věhlasný Cyk-
lus měsíců, 1941). Tento charakteristický typ v Chebu zastupují 
Vánoce (1938), zimní dvojče z velikonočně-vánoční dvojice obra-
zů z konce třicátých let. Lada rovněž proslul jako malíř zvířat, 
vzorky z jeho rozsáhlé „zvířecí produkce“ přinášíme také (Zajíc, 
1948; Srnka, 1949; Ledňáček, 1955; Veverka, 1955). Kontemplativ-
ní velebnost tiché opuštěné noci (Tichá noc, 1951) a slavnostní 
ztišená nálada (Na půlnoční, 1951) kontrastuje s řadou rozver-
ných až dojemných výjevů (Tři králové, 1955). Závan pohádkové 

nostalgie nám připomene jeden z nejprecizněji namalovaných 
vodníků, klenot ladovské vodnické řady (Vodník na stavidle, 
1953), kde – právě jako doložení nadpřirozených dějů – žádné 
šlápoty ve sněhu nenajdeme. Ovšem to lze snadno vysvětlit, 
neboť pán vodní říše se po sněhu moc neprochází, vysouká 
se z rybníka třeba rovnou na vrbu (na jiných obrazech) a pak, 
když ho začne suchozemský svět lidí nudit, případně mu téměř 
vyschne fráček, skáče většinou přímo ze stavidla do vody.
Spolu s kolekcí téměř čtyř desítek exponátů – dýchajících sta-
rosvětskou radostí, vánočním zklidněním a mysteriem všeho 
pozitivního – prožíváme poselství nezvěstného, a proto na 
výstavě fyzicky nepřítomného Ladova díla Pokoj lidem dobré vůle 
/ Betlém (1938), výmluvně zaznívající z bohatě rozesetých šlépějí 
kolem jesliček. Nejen umělecké, ale i duchovní kvality, obsažené 
v těchto malebných a zasněžených obrazech, jsou stále srozumi-
telné, žádoucí a cenné.
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Josef Lada v únoru 1955 v Krkonoších

Za neobyčejnou vstřícnost při přípravě výstavy děkuji vnukovi 
umělce panu Mgr. Josefu Ladovi.
L. P.


