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zmínit barevné dřevoryty Voříšek, Doxa a vlastní portrét (1921), 
Vlastní portrét (1934) z cyklu Receptář barevného dřevorytu nebo 
zřejmě poslední autoportrét na „mezzotintě ve dřevě“ z roku 1954 
s příznačným názvem Starý rytec. Zajímavé je, že v těchto grafic-
kých autoportrétech se – na rozdíl od kreseb – nikdy nezobrazil 
s další osobou, pouze se zvířecími společníky ze své domácnosti. 
V již zmíněném dřevorytu je možné vidět psa Voříška a kočku 
Doxu, v Závěrečné vignetě v cyklu Deset příběhů o psech (1930) 
psa Tarzana; psa Pavlíka zobrazil podle kresby své přítelkyně 
Anny Mackové v dřevorytu Dřevorytec a digitalis (1953).
Část výstavy je věnovaná portrétům dalších osob, ať už přátel 
nebo rodinných příslušníků. Jde např. o dlouholetého kamaráda, 
mecenáše a sběratele Váchalova díla Františka Procházku z Po-
děbrad nebo spisovatele a fotografa Jindřicha Imlaufa z Nového 
Města nad Metují. Pro portrét Procházky v netypicky rozměrném 
„rolovacím“ Exlibris Frant. Procházky (1937) použil fotografii, kterou 
mu tento přítel poslal v roce 1931. Po jeho nečekaném úmrtí v roce 
1947 zakomponoval jeho portrét do dřevorytů Františkův štít práce 
a Fata viam inveniunt z cyklu O druhém břehu (1948). Fotografii 
Jindřicha Imlaufa u stolu, kterou Váchalovi poslal v roce 1916, 
použil jako stěžejní motiv Exlibris Jindry Imlaufa z téhož roku 1916. 
Dokonce si přímo do fotografie tužkou zakreslil kontury postavy 
pro přenesení na dřevěnou destičku.
Také u „rodinných portrétů“ je fotografická předloha napros-
to zřejmá a doložitelná. Jde např. o portrét umělcovy matky 

Josef Váchal velkou část svého života fotografoval, a to v celé škále pří-
stupů od snahy o uměleckou fotografii, přes zaznamenání motivu pro 
případné budoucí výtvarné dílo až po pouhé dokumentování určitých 
osob, míst či situací. Zároveň pracoval s fotografií jako s výtvarným 
prostředkem, ať se to týkalo úpravy snímků kresbou nebo jinou techni-
kou, použití víceexpozice či zapojení fotografie do kolážích a textů. 
Počátky Váchala-fotografa spadají do roku 1905, kdy vznikl jeho 
Denník 1905 / Kniha vzpomínek. Důvod byl prozaický: umělec získal 
fotoaparát jako splátku na dluh od malířů Roberta Vacíka a Václava 
Kotase, se kterými spolupracoval na výrobě laciných krajinek-„lan-
čaftů“ pro obživu. V roce 1905 se také seznámil a posléze i spřátelil 
s fotografem Vladimírem Jindřichem Bufkou a jeho budoucí ženou 
Marií. Z kontaktů Josefa Váchala s profesionálními i amatérskými 
fotografy je důležité zmínit Jana Srpa, Jana Šmirause, Jaroslava Pe-
tráka a Jindřicha Imlaufa. V ateliéru Františka Drtikola, kam Váchal 
jednu dobu docházel, pak vznikl jeho známý portrét a také portrét 
jeho přítele Josefa Hodka.
Tematický rozsah motivů Váchalových fotografií byl velký. Přede-
vším z mladých let existuje celá řada autoportrétů, a to i stylizova-
ných. Dále umělec fotografoval své blízké (snad nejvíce svou mat-
ku), dále ženu Mášu a přítelkyni Annu Mackovou. Zaznamenal také 
všechny své čtyřnohé členy domácnosti. Fotografoval různé přátele, 
krajinu i předměty či zátiší, například s jeho milovanými dýmkami, 
dokumentoval si také výstavy.
Výstava nechce v první řadě představit Váchala jako fotografa. 
Jejím cílem je vstoupit do jakéhosi „meziprostoru“ mezi výtvar-

z Receptáře barevného dřevorytu (1934) nebo portrét ženy Máši 
(Žena…) z cyklu Meditace o životě (1916), k jehož nové identifikaci 
nyní pomohla právě její fotografie. Portrét Máši ve Váchalově grafic-
kém díle byl dříve spojován pouze s cyklem barevných dřevorytů In 
memoriam Marie Váchalové (1923), vytvořený po manželčině smrti 
podle posmrtné fotografie, kterou sám pořídil. Na několika Váchalo-
vých grafikách se objevuje i portrét jeho přítelkyně Anny Mackové. 
Předlohou leptu Exlibris Hanka Macková (1923) byla jeho fotografie 
vytvořená přímo u okna jeho ateliéru v Tyršově ulici nedlouho po 
úmrtí jeho ženy Máši.
Svého prastrýce Mikoláše Alše zvěčnil Váchal zřejmě podle fotogra-
fie Bohumila Vavrouška, pořízené nedlouho před umělcovou smrtí 
v roce 1913. Mikoláš Aleš sedící v křesle jako na trůnu je jedním 
z ústředních motivů barevného dřevorytu Výtvarné zjevy (1934), 
což je pravděpodobně variantní titul práce Mánesův sen. I tento 
dřevoryt byl vytvořen pro knihu Receptář barevného dřevorytu. 
Je zajímavé, že Váchal nevytvořil žádný portrét svého otce Josefa 
Alše-Lyžce, i když víme, že jej fotografoval. Na jeho počest však vy-
tvořil po jeho úmrtí dřevoryt České hory (1934), do kterého kromě 
něj vkomponoval také sebe v dětských letech. 
Nezastupitelné místo ve Váchalově „portrétní“ tvorbě zaujíma-
jí rovněž čtyřnozí členové jeho i matčiny domácnosti, tedy psi 
Voříšek, Tarzan, Asta, Petřík a Pavlík, kočka Doxa a kocour Pípánek. 
Kromě již zmíněných vyobrazení ve svých autoportrétech nebo 
v portrétu matky držící na klíně Pípánka jim umělec věnoval i sa-

ným dílem a fotografií, a to v několika rovinách. Fotografie jednak 
sloužily jako bezprostřední inspirace či předlohy konkrétních 
výtvarných děl, a to nejen v záznamech krajiny, jak bylo dosud 
ve váchalovské literatuře zmiňováno, ale i v portrétech, zobraze-
ní ateliéru nebo zátiších. Existuje několik Váchalových fotografií 
ze Šumavy, podle kterých vyryl velkoformátové dřevoryty, které 
v roce 1931 zařadil do své knihy Šumava umírající a romantická 
(Prales na Höllenbachsprengu, Müllerschachten, Oka slatí v Neu-
hüttenu, Plattenhausenská slať). K řadě dalších dřevorytů zobra-
zujících konkrétní šumavské lokality Váchalovy fotografie nemáme. 
Buď se nedochovaly, byly zničeny, či se nacházejí v soukromých 
sbírkách, případně autor maloval podle skic, ale ani o nich zatím 
nevíme. Nabízí se ještě další možnost, a to jsou dobové pohled-
nice známých míst, jako je Weitfällerská (Rokytská) slať či Luzný 
(Lusen) u Březníku. Váchal tato vyobrazení určitě znal a pohlednice 
ze Šumavy posílal… Z fotografií reprodukovaných ze skleněných 
negativů byly nyní určeny Váchalovy snímky z vesnice Nepracho-
vy v západních Čechách nedaleko Volšan, rodné vsi umělcovy 
ženy Máši, kde Váchal několikrát pobýval před 1. světovou válkou. 
Těmito fotografiemi se umělec inspiroval při vytvoření barevných 
dřevorytů Z dnešních Neprachov a Neprachovský rybník z cyklu 
Neprachov (1914).
Váchal vytvářel po celý život své portréty, a to v různých výtvarných 
technikách. U některých z nich je opět doložitelné, že jako předlohu 
použil fotografii, ať už byl jejím autorem on sám, nebo ho, především 
ve 20. a 30. letech, fotografoval někdo jiný. Za všechny je možno 

↑ Titulní strana: Rankelské rašeliniště, 
barevný dřevoryt z knihy Šumava umíra-
jící a romantická, 1930, Muzeum Šumavy 
Sušice

↗ Rankelské rašeliniště, foto Josef 
Váchal, Památník národního písemnictví 
Praha

← Prales na Höllenbachsprengu, barevný 
dřevoryt z knihy Šumava umírající 
a romantická, 1929, Památník národního 
písemnictví Praha

→ Prales na Höllenbachsprengu, bez 
datace, foto Josef Váchal, Památník 
národního písemnictví Praha

↗ Josef Váchal u svého pracovního stolu v ateliéru v Tyršově ulici, foto nezjištěný autor 
nebo Josef Váchal samospouští, Památník národního písemnictví Praha 

← Nástroje k dřevorytu, barevný dřevoryt z Receptáře barevného dřevorytu, 1934, 
Památník národního písemnictví Praha
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mostatné dřevoryty, opět s doložitelnou fotografickou předlohou. 
Několik jich vytvořil podle svého milovaného leonberga Tarzana, 
svůj velký dřevoryt má i kokršpanělka Asta (1934), původně žijící 
v domácnosti Váchalovy matky a po Tarzanově smrti pak střídavě 
i v domácnostech Váchala a Mackové. Ta podle Váchalovy fotogra-
fie vytvořila i působivý černobílý dřevoryt zmíněného Pípánka. 
Do motivů Váchalových děl se dostává i prostředí jeho dílny, kte-
ré je také často zastoupeno na fotografiích jak Váchalových, tak 
i jiných autorů (Jan Jiří Toman, Bohumil Vavroušek). Je zobrazena 
v olejomalbě Dřevorytcova domácnost (1919/1920), ve stejno-
jmenném dřevorytu v knize Orbis pictus (1932) nebo v dřevorytu 
Smrt dřevorytcova (1934). Nejhlubší prolnutí ateliéru, mistra 
a jeho nářadí představuje titulní dřevoryt (frontispis) Receptá-
ře barevného dřevorytu (1934) s názvem Nástroje k dřevorytu. 
Umělec, stejně jako stěny ateliéru ustupují a mizí do pozadí, 
zůstávají pouze nástroje, umělcovy ruce a myšlenky – duch díla. 
Pro představu atmosféry Váchalových domovů-ateliérů je třeba 
připomenout, že byly prodchnuty vůní tabáku. Silný kuřák Váchal 
si své dýmky – podobně jako nábytek – vyřezával. Dýmky a tabák 
se také staly motivy jeho výtvarných děl. K Zátiší dýmek z Re-
ceptáře barevného dřevorytu se dochovala i jeho fotografická 
předloha. Vystavit ho však bohužel, protože není dostupný jako 
volný list. Kuřácký motiv tak ve výstavě zastupuje pouze černo-
bílý dřevoryt Tabák (1919), který Váchal později stranově obrátil, 
vytiskl barevně a zařadil do Receptáře barevného dřevorytu pod 
názvem Nikotiana.

Důležitým momentem tématu vztahu fotografie-dílo jsou kon-
trasty i souznění černobílého vyjádření fotografie a barevných 
možností díla výtvarného. Pro interpretaci se tak otevírá nový 
prostor, a to nejen při porovnání konkrétních motivů fotogra-
fie a grafického díla, ale také při pohledu na černobílé i různě 
barevné varianty umělcových dřevorytů, korkorytů a dokonce 
jedné mezzotinty ve dřevě. Dochovaly se také zkušební nátisky 
či poslední otisky grafických desek. Toto experimentování při 
hledání formy a barevného vyznění připomíná „alchymistický 
proces“ při vyvolávání fotografických snímků. Hranice obou dis-
ciplín, fotografické i grafické, se posouvají, prolínají a souzní. 
Pro dialog fotografie a díla je rovněž významná dokumentač-
ní rovina dochovaných fotografií souvisejících bezprostředně 
s umělcovým životem a konkrétními osobními vazbami a situa-
cemi. V této části navazuje výstava na knihu, která vychází při 
příležitosti jejího konání a je koláží fotografií, kreseb a dokumentů 
z umělcova života. Její titul Kniha vzpomínek odkazuje k podtitulu 
z názvu Váchalova sešitu Denník 1905 / Kniha vzpomínek. Jde o ko-
láž fotografií, kreseb a dokumentů z umělcova života. Fotografie 
Josefa Váchala i dalších autorů nám umožňují poodhalit okolnosti 
a souvislosti vzniku jeho díla a alespoň částečně dovolují vstoupit 
do subjektivního obrazového světa vzpomínek, snažícího se o ne-
možné – o „zachycení nezachytitelného“. 
     Hana Klínková

↗ Máša Váchalová, bez datace (asi 1916), foto Josef Váchal, Památník národního písemnictví Praha

← Žena… (portrét Máši Váchalové), barevný dřevoryt z cyklu Meditace o životě (Svět 
jednotlivcův), 1916, Památník národního písemnictví Praha

Svět mého psa, barevný dřevoryt z cyklu Meditace o životě (Svět  
jednotlivcův), 1916, Památník národního písemnictví Praha

↖ Voříšek v okně ateliéru v Tyršově ulici, bez 
datace (asi 1916), foto Josef Váchal, Památník 
národního písemnictví Praha

↑ Kočka Doxa v ateliéru v Tyršově ulici, 
1918, foto Josef Váchal, Památník národního 
písemnictví Praha

← Máša pouští Doxu oknem na dvorek, 
bez datace, foto Josef Váchal, Památník 
národního písemnictví Praha

→ Voříšek, Doxa a vlastní portrét, barevný 
dřevoryt, 1921, Památník národního 
písemnictví Praha

↑ Váchalova matka s Pípánkem u okna bytu v Barákově ulici, bez datace, foto Josef Váchal, Památník národního písemnictví Praha

↗ Matka, barevný dřevoryt z Receptáře barevného dřevorytu, 1934, Památník národního písemnictví Praha
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