
Tato slavná kapitola z dějin výtvarného umění si zaslouží nejen 
stálou připomínku, ale nabízí mnoho životaschopných podnětů 
i pro dnešek. Konečně obrazy Mařákovců jsou permanentně lovnou 
kořistí stovek sběratelů a ovšem i překupníků, neboť je o ně setrva-
le enormní zájem.
Každá galerie veřejná či soukromá vlastní obvykle něco málo Ma-
řákovců, proto se pojďme podívat i do depozitářů Galerie výtvar-
ného umění v Chebu. Kolekce je to neveliká, spíš nahodilé zisky 
z různých dob, avšak zaujme několika velmi kvalitními solitéry. 
Dříve než si je přiblížíme, tak uveďme několik důležitých informací 
k fenoménu Mařákovy školy.
Na sklonku 19. století došlo k reorganizaci pražské Akademie a od 
roku 1887 byla opět po víc jak dvaceti letech obnovena škola kraji-
nomalby. Z podnětu Josefa Hlávky byl z Vídně za nového profesora 
krajinářské speciálky povolán vynikající umělec a zdatný pedagog, 
litomyšlský rodák Julius Edvard Mařák (1832–1899). Šíře jeho 
uměleckých vloh, inteligence a pedagogický takt dovedly zakrát-
ko zažehnout v mladých adeptech krajinaření touhu po novém 
neotřelém vidění krajiny bez příkras, bez aranžovaných sestav 
balvanů v popředí a obligátních bouřkových mraků či ledovcových 
vrcholků. Mařák byl přísný ve škole, vedl frekventanty – mezi 
prvními byli již ti nejznámější jako Antonín Slavíček (1870–1910) 
či František Kaván (1866–1941) – důsledně k prvotnímu stopro-
centnímu zvládnutí kresby a znalosti barev coby materie. Při 
plenérech, zejména pověstných jarních exkurzích, ovšem nechal 
studenty tvořit skici vzduchových a světelných situací, studie 
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terénu či vegetace, aby je korigoval jen jakoby zpovzdálí a vytvořil 
potřebné napětí mezi nimi navzájem. Tak se krajinařilo a i tak 
trochu soupeřilo, kdo přinese panu profesorovi zdařilejší kus. 
Oblíbené byly tzv. prosté motivy, tedy kus pole či louky, s trsy 
kmínu či travin v popředí, zákrutem úvozové cesty a vyklenutou 
oblohou. Rovněž potoky, rybníky nebo stromy všeho druhu. První 
plenérové štace byly v Nových Hradech, na Peruci, v Zákolanech, 
v Budňanech pod Karlštejnem nebo a později zejména – na Okoři. 
Okořská perioda Mařákovy školy bývá ostatně dnes pokládána za 
tu nejpodstatnější a nejvýmluvnější kapitolu vyzrávání realisticko-
-impresionistické krajinářské tvorby 90. let 19. století. Mezi další 
Mařákovce počítáme Otakara Lebedu (1877–1901), Aloise Kalvodu 
(187– 1934), Jaroslava Panušku (1872– 1958), Václava Březinu 
(1862–1906), Josefa Holuba (1870–1957) nebo Bohuslava Dvořá-
ka (1867–1951). Řadu dalších známe z jiných výtvarných okruhů, 
jako třeba mistra pragensií Jana Minaříka nebo autora loveckých 
námětů či ilustrací k Těsnohlídkově Lišce Bystrušce Stanislava 
Lolka. Desítky dalších uvádějí imatrikulační seznamy (Ferdinand 
Engelmüller, Jan Honsa, Josef Ullmann, Karel Langer aj.). 
Julius Mařák dokázal svým vlastním příkladem i mimořádným 
pedagogickým umem stmelit mladou generaci v šik portrétistů české 
krajiny, kteří v dikci zvládnutého školského drilu hledali a také na-
cházeli dostatek vnitřních i vnějších podnětů k rychlému vyzrávání. 
Tím zásadním byl francouzský plenérismus Antonína Chittussiho. 
Ostatně ve vzpomínkách jednoho z Mařákovců je trefná věta, že 
„k Mařákovi chodili do školy a k Chittussimu za školu“. 

K zastoupení Mařákovců ve sbírkách GAVU Cheb je třeba podotknout, 
že přes několikeré úsilí zakoupit obraz Antonína Slavíčka, a to i v ještě 
relativně nedávné době, zůstaly tyto snahy marné. Obdobné je to 
s dílem Otakara Lebedy. Samotný profesor Mařák je zastoupen velmi 
kvalitní rozměrnější kresbou Pozdrav z lesního mlýna, která ovšem 
vyhlíží typicky obrazově jako de facto hotové vlastní dílo. Bývá tomu 
u Mařáka často. Slohově se váže k tvorbě středního tvůrčího období 
kolem 1875 a zvláště k obrazu Tichý domov, který souzní s obdobím 
narození Mařákovy dcery. 
František Kaván je představen dvěma komornějšími obrazy. Oba vznikly 
v plenéru poblíž Hlinska za umělcova pobytu ve Vítanově. Zimní krajina 
z doby krátce po roce 1904 pochází ze kdysi kvalitní Pavlíčkovy sbírky 
a zaujme sumární formou a krásným koloritem. Krajina je pozdější 
z doby druhého vítanovského pobytu v letech 1909 až 1922 a představuje 
Kavána jako zručného krajináře realisticko-impresionistického způsobu 
později rozmělněného do až zjednodušené machy. 
Velmi kvalitně je v galerijních sbírkách zastoupen Josef Ullmann 
(1870–1922). Ranou periodu mařákovské výuky výstižně ilustruje 
výškově situovaná Lesní strž namalovaná nejspíše v letech 1897 až 
1899. Minuciózní štětcová technika popisně vykresluje vegetaci les-
ního interiéru a nezapře Mařákův silný vliv. Olej Labská tůň evokuje 
v secesním tvarosloví pohádkovou náladu doby kolem roku 1900. 
Jde o kvalitní secesně-symbolistní plátno dokládající Ullmannovu 
schopnost podmanivě vyjádřit přírodu na pomezí reality a snu, se 
zrcadlením v místy zčeřené hladině, v tlumené barevnosti lomených 
zelení, hnědí a šedí. Třetí dílo nás uvádí do nejproslulejšího období 

Julius Mařák, Pozdrav 
z lesního mlýna, kolem 1875, 
uhel na papíru, 62 × 85 cm

František Kaván, Krajina, 1909–1922, olej na papíru, 41 × 53 cm

Josef Ullmann, Lesní strž, mezi 1897–1899, olej na 
plátně, 120 × 36 cm

Josef Ullmann, Labská tůň, kolem 1900, olej na 
plátně, 75 × 50 cm



Julius Mařák a jeho krajinářská škola
Z depozitáře
7. ledna – 1. května 2016
Kurátor: Michael Zachař
6. ledna, 17.00, přednáška kurátora spojená s vernisáží
10. února, 17.00, přednáška kurátora o Antonínu Hudečkovi
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Souběžné výstavy 
Václav Rabas a mýtus hnědé. Země, chléb a hmota na periferii avantgardy 
Velká galerie, 14. ledna – 28. března

František Kaván, Podzimní na Chrudimce, 1896
Opus magnum, 7. ledna – 3. dubna

Na dosah I. Současné umění z Drážďan
Malá galerie, 14. ledna  – 3. dubna

Když boty, tak botasky! Fenomén Botas v Československu 
Retromuseum, 18. února – 28. srpna 2016
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Na obálce: František Kaván, Zimní krajina u Vítanova (detail), po 1904, olej na plátně, 
25 × 37 cm

Antonín Hudeček, Chalupy, 1906, olej na plátně, 80 × 90 cm

Ullmannovy tvorby, která byla tolik trnem v oku mladým vyzna-
vačům moderny a avantgardy (viz známá roztržka s Kubištou). 
Čas tání na přelomu zimy a jara byl autorovým oblíbeným, pravda 
někdy až rutinním tématem, v němž ovšem mohl rozehrát škálu 
koloristických fines, z nichž vznikalo až gobelínově dekorativní 
panneau. Kvalitativně rozkolísaná tvorba po roce 1915 přinášela 
občasné propady, ale na druhou stranu nezbývá než Ullmannovi 
přiznat neztenčenou schopnost vystavět zdařile obraz, což dokládá 
i tento obraz.
Rovněž Alois Kalvoda je v chebské kolekci dobře zastoupen. Kromě 
kvalitní litografie s motivem břízy to je především olej Moje česká 
chaloupka na Křivoklátě s podtitulem Večerní oblaka. Kalvoda za-
koupil roku 1905 krátce po svatbě s Annou Fastrovou z Křivoklátu 
takzvanou Laubovnu, bydliště kdysi slavného houslisty Ferdinan-
da Lauba, a v jejím těsném sousedství zde zobrazenou malebnou 
„chaloupku“, kde bydlel. Ve svých vzpomínkách píše, s jakou pý-
chou obcházel on chudý malíř svou první nemovitost! V Laubovně 
v roce 1912 zřídil virtuózovo muzeum a do zahrádky nechal vytesat 
mladým nadějným sochařem Vojtou Sapíkem hudebníkův pomník. 
Zřejmá pohoda léta v novém domicilu dýchá i z pastózně malova-
ného obrazu v plných nelomených barvách přímo z tuby. Roku 1925 
však po neshodách s obcí Křivoklát muzeum zrušil a domy prodal; 
dnes tu již nestojí a Laubovna by měla být obnovena ve skanzenu 
v Kouřimi.  Zajímavostí je, že v nedávné pražské aukci se stejný 
námět jako na našem obraze objevil i v metrovém oleji na plátně. 

Rovněž čtvercový obraz Vedro připomíná Kalvodovu zálibu v těch-
to secesních formátech a ukazuje vyzrálý způsob jeho malby kolem 
roku 1910.
Dva velmi podobné obrazy Jaroslava Panušky (1872–1958) ve 
velmi kvalitních adjustacích ukazují jeho krajinářskou tvorbu 
bez pohádkových nebo prehistorických podtextů. V takových 
plenérech dokázal být tento hořovický rodák natolik spontánní 
i suverénní, že zejména motivy rybníků, zarostlých mezí a nálad 
dne v rozmanitosti počasí patří k těm nejkrásnějším projevům 
mařákovského krajinářství. 
Jelikož s Mařákovci jezdíval na exkurze po léta i Antonín Hude-
ček (1872–1941) a jeho zejména okořské obrazy s nimi plně typově 
souzní, představujeme v tomto nevelikém souboru i krásný a slavný 
Hudečkův obraz Chalupy z roku 1906. Barevně až expresívní plátno 
malované volnou štětcovou technikou vzniklo na počátku autorova 
pobytu ve Starém Kolíně, ale doznívá v něm ještě onen secesní pel 
hledání nového výrazu krajiny mezi mladými příslušníky Spolku 
výtvarných umělců Mánes, v jehož výstavách všichni vystavovali. 
    
     Michael Zachař

Jaroslav Panuška, Krajina, po 1925, olej na plátně, 35 × 50 cm Jaroslav Panuška, Krajina s letícím ptactvem, po 1925, olej na plátně, 35,5 × 50 cm

Alois Kalvoda, Moje česká chaloupka na Křivoklátě / Večerní oblaka, mezi 1905 a 1925, 
olej na plátně, 43 × 43,5 cm

Alois Kalvoda, Vedro, po 1905, olej na plátně, 58,5 × 58,5 cm

Josef Ullmann, Tání, 1910, 
olej na plátně, 62 × 83,5 cm
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