
Václav Špála (1885–1946) patří k nejpopulárnějším klasikům čes-
kého umění. A také k nejplodnějším: zhruba od poloviny dvacátých 
let si vedl podrobný soupis vytvořených obrazů, z něhož vyplývá, že 
každý rok vytvořil zhruba mezi 50 až 100 obrazy, v roce 1942 jich 
bylo dokonce 109! Špála tehdy vsadil na osvědčenou jistotu dvou 
základních žánrů krajiny a zátiší malovaných jeho nezaměnitelným 
expresivním stylem, vyznačujícím se úderným rukopisem a speci-
fickou barevností. Temná modř se stala natolik charakteristickým 
rysem jeho malby, že zpětně získala adjektivum „špálovská“. Nad-
produkce a zakonzervování projevu sice vzbuzovaly výtky kritiky, 
kupci mu však zachovávali trvalou přízeň. 
Špálova kolekce také patří k nejpočetnějším autorským souborům 
ve sbírkách GAVU Cheb. Z celkem sedmnácti obrazů je však jen 
jeden – drobnější dílo z jeho nejlepšího období druhého desetiletí 
20. století, kdy byl členem skupiny Tvrdošíjní – prezentován ve 
stálé expozici. Nyní k nim přibylo dalších třináct, které představují 
zajímavý průřez jeho dílem. Na výstavě najdeme příklady raných 
prací z doby, kdy se ocitl v nejaktuálnějším kontextu českého umění 
v blízkosti umělců skupiny Osma / Die Acht. A na druhé straně jsou 
tu reprezentativně zastoupeny i ony dvě nejznámější polohy jeho 
díla z tzv. modrého období – krajiny a kytice. Poslední částí výstavy 
jsou rodinné portréty, které jsou z jeho díla známé nejméně. Do 
sbírek se dostaly v 60. a 70. letech, kdy galerie navázala kontakt 
přímo s rodinou, od níž pak postupně nakoupila většinu autorových 
obrazů.

Rané dílo 
V letech 1903–1908 studoval Špála pražskou akademii. Jeho konzer-
vativní učitelé Vlaho Bukovac a Franz Thiele však vůči úsilí svých 
studentů o moderní projev zaujímali zcela negativní postoj. Ti si 
proto své vzory hledali jinde, zejména v tvorbě Cézanna, van Gogha, 
fauvistů, a především Edvarda Muncha, jehož dílo vystavené roku 
1905 v Praze „vybuchlo v našich srdcích jako petarda“ (E. Filla).

Rodina 
V mnoha vzpomínkách se objevuje charakteristika Václava Špály 
jako člověka, který si i při trvalém životě v Praze a intenzivních 
stycích s kulturními i společenskými špičkami zachoval venkovský 
charakter prostého, nezáludného člověka. S tím souvisí i to, že byl 
vysloveně rodinným typem. Šťastné manželství mělo kořeny v jeho 
vlastním rodinném zázemí. Pocházel ze šesti dětí a v rodině se prý 
udržovala téměř archaická pospolitost, včetně zachovávání četných 
zvyků a tradic. Během svého života vytvořil řadu portrétů svých blíz-
kých, v počátcích tvorby rodičů a sestry, později i své ženy a trojice 
dětí Jana, Evy a Jiřího. Tyto obrazy nebyly určeny na prodej a vět-
šinou dekorovaly vlastní příbytek, jímž se od roku 1932 stala vila ve 
Střešovicích navržená architektem Otakarem Novotným. 
Hned tři obrazy z chebské sbírky zachycují jeho ženu Janu, alias 
Žandu, rozenou Rychlíkovou. Pocházela z dobře situované pražské 
rodiny a se Špálou se seznámili v roce 1910 díky jeho sestře Řině, 
s níž tehdy studovala na Univerzitě Karlově biologii a matematiku. 
Už to naznačuje, že šlo o vzdělanou a energickou ženu, která měla 
vlastní zaměstnání (provozovala vývařovnu), jež prý významně 
přispívalo do rodinného rozpočtu.3 Portréty manželky na výstavě do-
plňují dvě podobizny syna Jana (1920–70), který se později stal také 
malířem podobně dynamického výrazu jako jeho otec, v šedesátých 
letech posunutého až k abstrakci.

1 Burget, Eduard - Musil, Roman: Václav Špála. Soupis díla. Praha: Nadace Karla Svolin-
ského a Vlasty Kubátové, 2002. 
2 Druhá verze se dnes nachází ve sbírkách GVU v Ostravě. 
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Mladí umělci pak v roce 1907 vystoupili pod hlavičkou česko-
-německé skupiny Osma / Die Acht. Špála se členem Osmy nestal, 
k umělcům skupiny měl však velmi blízko a v bytě na Letné, který 
sdílel s jejím členem E. A. Longenem-Pittermannem, se dokonce 
odehrávala většina skupinových schůzek. Spiritus agens skupiny 
Filla a jeho nejbližší přítel Procházka však tehdy jeho práci podceňo-
vali, nepovažovali ji za vyzrálou a Špálu za člena nepřijali. Právě zde 
počíná celoživotní vzájemná antipatie mezi Špálou a Fillou.
Rané obrazy ukazují, že Špála už od počátku tíhnul k dynamické-
mu expresivnímu projevu a nadsazené barevnosti. První z obrazů 
datovaný 1907, ve sbírkách evidovaný pod jménem Dvorek, pro-
zrazuje v pestrém koloritu jistou inspiraci fauvisty. V soupisu díla, 
který si Špála začal vést v roce 1925 a zahrnul do něj i starší obrazy, 
jej lze nejspíš spojit s číslem 3, u nějž je připsáno „Zahrádka (doma 
v Sobotce)“.1 V Sobotce žila Špálova rodina od roku 1904, kdy si 
zde jeho otec koupil cihelnu. Špála v tomto kraji často maloval při 
návštěvě rodičovského domu a jedním z jeho oblíbených motivů, 
k němuž se pak vrátil na konci 30. let, je hrad Kost. Třetím plátnem 
z prvního desetiletí je Podobizna Vlasty, kterou podle soupisu v roce 
1909 namaloval ve dvou variantách.2 K jedné z nich si Špála připsal 
„munchovská“, zatímco chebský obraz charakterizoval jako „Vlasta 
nad umyvadlem“.
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Krajiny
Od dvacátých let Špála zachovával ustálený rytmus roku, jehož 
vrcholem byl dlouhý letní pobyt na nějakém zajímavém místě, kde 
mohl intenzivně malovat stranou uměleckého světa. Postupně to 
byly Chvatěruby u Kralup n./Vl. (1923), údolí Berounky u Srbska 
(1925–26), Červená na Vltavě (1927), Potštejn v Orlických horách 
(1928), Otava za Pískem (1929–30), Posázaví (1931), Bohdaneč 
(1934–35), Beskydy (1936) nebo lázně Sliač (1937). Špála byl pře-
svědčeným realistou a jeho obrazy počínají už pečlivým výběrem 
místa tak, aby jej mohl namalovat pokud možno v jednom zátahu 
a bez nějakých kompozičních úprav. 
První obraz je z roku 1927 od Vltavy nedaleko vsi Červená, později 
zatopené Orlickou přehradou a přesunutou o něco výše. Vltava je zde 
již velmi široká a v zobrazené partii se nejspíš jedná o nějaké místo 
při břehu.4 V roce 1929 Špála poprvé pobýval na Panském mlýně na 
Otavě asi 6 km pod Pískem, kde vytvořil sérii obrazů malovaných ze 
stejného místa – travnatého plácku při jezu, který sloužil pro Panský 
mlýn. Zachytil na nich Tlučkův nebo podle tehdejšího majitele Su-
lanův mlýn. Zářivě bílou fasádu získal jen krátce předtím, když byl 
kompletně obnoven poté, co v roce 1923 vyhořel. V provozu byl až do 
roku 1960, kdy byl v souvislosti s výstavbou Orlické přehrady zbo-
řen, podobně jako mlýn Panský. Voda Orlické přehrady k nim však 
nakonec nedosáhla a v terénu na ně dodnes upomínají zbytky jezů.5

Kytice
Kromě letního pobytu Špála maloval ve svém ateliéru, kde mu příro-
du nahrazovala zátiší, buď ta s ovocem, nebo častěji kytice. Předlohu 
dokázal při svém rychlém způsobu malby à la prima zachytit hned 
několikrát, jak na to vzpomíná Jaroslav Seifert. „Při jedné návštěvě 
v letech protektorátu zastihl jsem malíře v jeho ateliéru mezi pěti 
právě namalovanými a ještě mokrými plátny. Bylo to pět téměř stej-
ných kytic. Ostatně polozvadlý model, čí spíše modelka, stála ještě ve 
váze na bedně před štaflemi. Docela nezáludně malíř mi vysvětloval: 
‚Dal jsem za tu kytku na Uhelném trhu třicet korun! A tak jsem ji 
musel využít.‘“6  Zdá se, že tento způsob práce odráží Kytice z r. 1928, 
kde v pozadí visí nezarámovaný obraz, na němž vidíme stejný džbá-
nek a hlavně dopis položený na knize. To naznačuje, že mohl bezpro-
středně předcházet našemu obrazu.
Jestliže ve 20. letech se malba kytic v ateliéru a krajin v plenéru 
doplňovaly do té míry, že obrazy krajin často tvoří pozadí jeho zátiší 
(viz další z vystavených obrazů), od r. 1932 zátiší převládla. V tomto 
a následujícím roce dokonce neodjel na obvyklý letní pobyt a maloval 
výhradně doma. Nejspíš za tím stály ekonomické důvody. Tehdy do-
stavěl dům a zároveň s hospodářskou krizí ochabl zájem kupců. Právě 
o kytice byl nejspíš největší zájem, takže se logicky soustředil na ně. 
Jejich nadprodukce byla sice snadným terčem kritiky, ovšem právě ony 
odrážejí podstatu jeho myšlenkového světa, v němž život tvořil s umě-
ním jednotu a kde vyrovnanost rodinného rozpočtu vnitřně i vnějško-
vě souvisela s barevnou harmonií, o niž usiloval ve svých zátiších.

4 V soupisu díla má č. 285 s přípisem„Splávek se stromy (na výšku)“. Burget, E. - Musil, 
R., op. cit.
5 Za místopisné informace děkuji Tomáši Poskočilovi.

6 Seifert, Jaroslav: Všecky krásy světa. Praha 1992, s. 39.
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