
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

Katolická teologická fakulta 

Ústav dějin křesťanského umění 

Dějiny křesťanského umění 

 
 
 
 
 
 
 

Veronika Rollová 

Pražská hospoda – inspirace pro české výtvarné 

umění první poloviny 20. století 

bakalářská práce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedoucí práce: Mgr. Marie Rakušanová, Ph.D. 

 

2009 

 
 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čestné prohlášení 

 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vykonala samostatně s využitím uvedených 
pramenů a literatury. 
 
V Praze dne 25. 6. 2009 
 
 
 
 
  ……………………….. 
  Veronika Rollová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poděkování 
 

Chtěla bych poděkovat vedoucí bakalářské práce paní Mgr. Marii Rakušanové, 

Ph.D. za pomoc, kterou mi při psaní práce poskytla.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obsah 

 
1 Úvod .............................................................................................................................. 5 



 4 

1.1 Vymezení tématu................................................................................................... 6 

1.2 Zhodnocení literatury ............................................................................................ 7 

2 Hospoda......................................................................................................................... 8 

2.1 Hospoda typicky česká .......................................................................................... 9 

3 Pražská hospoda jako demokratický prostor ............................................................... 12 

4 Hospoda obrozenecká – u zrodu tradice...................................................................... 15 

5 Nejvýznamnější hostinské podniky............................................................................. 18 

6 Hospoda umělecká....................................................................................................... 20 

7 Hospoda jako znak modernity ..................................................................................... 23 

7.1 Z Francie do Čech................................................................................................ 24 

8 Hospoda před první světovou válkou .......................................................................... 26 

8.1 Osma v Jedové chýši ........................................................................................... 27 

8.2 Hráči .................................................................................................................... 28 

8.3 Od žánrového výjevu k Červenému esu.............................................................. 30 

8.4 Emil Filla a Červené eso...................................................................................... 32 

8.5 Dostojevský a Pijáci ............................................................................................ 33 

9 Hospoda meziválečná.................................................................................................. 35 

9.1 Antonín Procházka a hospoda poválečná ............................................................ 36 

9.2 František Foltýn a dědictví Osmy........................................................................ 37 

9.3 Pijáci v díle Josefa Čapka.................................................................................... 37 

9.4 Hospodští kumpáni Jaroslav Hašek a Josef Lada................................................ 39 

9.5 Švejk jako symbol české hospody....................................................................... 40 

10 Hospoda okupační - po roce 1939 ........................................................................... 43 

10.1 Snový bar Karla Černého .................................................................................... 44 

10.2 Protektorátní bar – před prvním pařížským pobytem.......................................... 45 

10.3 Dělnické bary Paříže............................................................................................ 46 

11 Závěr........................................................................................................................ 47 

12 Obrazová příloha ..................................................................................................... 49 

13 Seznam vyobrazení.................................................................................................. 56 

14 Seznam použitých pramenů a literatury .................................................................. 57 

14.1 Prameny............................................................................................................... 57 

14.2 Monografie / kapitola v monografii..................................................................... 57 

14.3 Sborník / Stať ve sborníku................................................................................... 58 

14.4 Katalog výstavy ................................................................................................... 59 

14.5 Článek v časopisu ................................................................................................ 60 



 5 

14.6 Diplomová práce.................................................................................................. 60 

14.7 Další použitá literatura......................................................................................... 60 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Úvod 
  



 6 

1.1 Vymezení tématu 

Hospoda je místem příznačným pro českou společnost. Češi se pravidelně scházejí, 

aby nad pivem komentovali nejnovější události, vyprávěli si historky a anekdoty. Pražská 

hospoda má bohatou historii a vysloužila si světovou pověst. Své pevné ukotvení v životě 

národa našla v 19. století, kdy byla návštěva hospody a pití piva pro vlastence téměř 

nutností. Od té doby se stala pojmem nedílně spjatým s českou kulturou. 

Hospoda je odjakživa místem, kde se příliš nehledí na sociální rozdíly. Bylo tomu 

tak i v první polovině 20. století, kdy byla společnost ještě výrazněji sociálně 

diferencovaná. V hospodě se intelektuální elita mísila se spodinou. Šířily se v ní nové 

osvětové myšlenky a stejně tak historky karikující skutečnost za jejími dveřmi. Umělci v ní 

nacházeli svou inspiraci a tříbili své názory v bouřlivých diskusích. Vznikaly a zanikaly 

zde umělecké spolky, psaly se manifesty a formovaly se nové umělecké směry. Umělci se 

tu setkávali nejen spolu navzájem, ale i s literáty, politiky a žurnalisty; ode všech pak 

získávali cenné nápady a zkušenosti. V hospodě však před sebou měli i prosté lidi. Ti jim 

někdy dokonce sloužili jako neplacené modely. Protože byla hospoda součástí jejich 

života, promítla se různým způsobem do jejich děl. 

Problematika hospody je široká a zasahuje do mnoha humanitních disciplín. Proto 

se práce ve své první části snaží nahlížet na prostor hospody i z pohledu historického a 

sociologického. Sleduje, kdy a proč si hospoda získala svou roli v životě české společnosti. 

Právě díky tomu se totiž mohla stát významným tématem výtvarného umění. Díky tomu se 

mohla stát místem, které nabízí umělcům hned několik možností interpretace. Osma nám 

nabízí pohled na náhradní malá dramata Hráčů karet, Lada ztvárňuje hospodskou laxnost 

ve svých ilustracích ke Švejkovi, Černý ukazuje ve svých barech potřebu lidského 

kontaktu.  

Hospoda je jedním z moderních témat spjatých s městem. Je velmi blízká 

kavárnám. Ty jsou velmi významným námětem pro umění první poloviny 20. století. 

Jejich prostředí se vyznačuje hrou pohledů a gest; je místem křehké komunikace. Je 

místem, kde se schází zejména elegantní společnost, která má zájem o diskusi na úrovni. 

Hospoda je hlučnější; schází se v ní společnost méně vybraná, která hlasitě probírá témata 

všedního dne. Stejně tak obrazy z hospodského prostředí nám nabízejí pohled na 

upracované tváře dělníků, sedících nad sklenkou, či na malá dramata hráčů karet. 

Nenajdeme v nich elegantně oblečenou smetánku. Marně bychom hledali napětí 

vybudované pomocí jemných gest a výrazů tváře. Hospoda je přímočařejší, přesto i ona má 

svá malá dramata. 
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První polovinu 20. století jsem pro svou práci vybrala proto, že bych chtěla zachytit 

hospodská zobrazení v českém moderním umění, v rámci moderny a avantgardy. 

Hospodská tématika byla doménou mladých rebelujících umělců. Ti upouštějí od 

realistického zobrazení a ve svých vyobrazeních hospody se mnohdy uchylují až ke 

karikující nadsázce. Promlouvají pomocí výrazné linie a udělují často důležitou roli barvě. 

V českém umění nenajdeme výjevů z hospody mnoho, mají ale své zastoupení mezi těmi 

nejlepšími díly českého umění daného období. Na vybraných dílech s tématikou hospody 

bych chtěla ukázat různé přístupy k danému tématu. Od tichých dramat hráčů karet 

skupiny Osma, přes žertovné hospody Josefa Lady až po snové bary Karla Černého. 

 

 

1.2 Zhodnocení literatury 

 Odborná literatura o hospodách se obvykle zabývá topografií nejznámějších 

pražských hospod, nabízí nám jejich stručnou historii, slavné štamgasty a historky, které se 

k ní vážou. V tomto duchu se tématem zabývají Pražské hospody Slavomíra Ravika nebo 

Zlatá doba štamgastů pražských hospod etnologa Karla Altmana (ten se dále zaměřuje na 

brněnské hospody v knize Krčemné Brno: O hostincích, kavárnách a hotelech, ale také o 

hospodách, výčepech a putykách v moravské metropoli). Atmosférou pražských hospod se 

dále zabývá Radko Pytlík, zejména v knize Ve stínu pípy. Kapitoly o hospodách najdeme 

však i v jeho dalších dílech jako jsou Pražské kuriozity. Topografii nejvýznamnějších 

pražských hospod pak vydával také jako seriál Večerník Praha v roce 1998. 

 V roce 1994 proběhla konference Hospody a pivo v české společnosti, kterou 

uspořádal Ústav pro českou literaturu AV ČR. Příspěvky vyšly roku 1997 ve 

stejnojmenném sborníku. Na téma zde nahlížejí z mnoha úhlů literární historikové a 

teoretikové, filologové, médiologové, historikové kultury a další odborníci. 

 Atmosféru rozhovorů nad pivem a ranních návratů z hospody nejlépe načerpáme ze 

vzpomínek malířů a literátů. V české beletrii se pak táhne hospodská tradice od Nerudy 

přes Haška až k Hrabalovi.V době před první světovou válkou i po ní byl hospodskou 

legendou právě zmíněný Jaroslav Hašek. Hospodské historky nám nenabízí jen v Osudech 

dobrého vojáka Švejka, ale například ve sbírce povídek Opilecké historky aneb Jak se 

pívávalo. Zajímavé postřehy z tohoto prostředí však najdeme i u Egona Erwina Kische 

v jeho Pražských dobrodružstvích či Zapovězených lokálech a jiných obrázcích. O 

„odvrácené straně Prahy“ včetně nechvalně známých putyk vypráví Pražské bahno Karla 
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Ladislava Kukly. Dalším slavným spisovatelem, který nám podává obraz dobové je 

například Karel Poláček se svým Hostincem U kamenného stolu či Muži v ofsajdu. 

 O významu hospodského prostředí jako tématu výtvarných děl se dočteme v celé 

řadě odborných publikací. Je zmiňován i v přehledových publikacích jako jsou Dějiny 

českého výtvarného umění (díly 1890-1938 a 1939-1958). Dále jsem čerpala z řady 

odborných monografií a katalogů výstav, jejichž kompletní seznam je uveden v Seznamu 

literatury na konci práce. 

 Příbuzné tematice kaváren se v našem prostředí v posledních letech věnuje zejména 

Eva Bendová. Skutečnost, že hospoda a kavárna jsou témata jen těžko od sebe oddělitelná, 

je však zřejmé už z toho, že i ve zmíněných Ravikových Pražských hospodách a 

Altmanově Zlaté době štamgastů pražských hospod najdeme rozsáhlé kapitoly o slavných 

kavárnách. Proto se o nich ve své práci zmiňuji i já, i když spíše okrajově, vzhledem 

k práci Evy Bendové. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Hospoda 
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Hlavním důvodem, proč lidé navštěvovali a stále navštěvují hospodu, je touha sejít 

se s ostatními lidmi. „Tím, že spolu pijeme, tím, že spolu chceme ve volném čase být, 

vzniká v nás pocit vzájemné soudržnosti a zároveň odlišnosti příslušníků daného kolektivu 

od lidí ostatních.“1 V hospodě jako by se zastavil čas; je místem, kde se události nedějí, 

kde se o nich jen mluví. Dokud v ní sedíme, nemusíme se stavět čelem svým problémům. 

Jako bychom se ocitli mimo prostor a čas. „Dokud se o definitivním mluví, definitivní 

nenastává, dokud se hádáme, nepereme se [...], dokud sedíme v hostinci a popíjíme, 

můžeme uvažovat o tom, jaké věci nás nevyhnutelně očekávají, jak nemilosrdnou je realita 

našeho bytí, a dokud takto uvažujeme, nemusíme zaplatit a odejít do dění této reality. [...] 

Platnost nutného se odkládá na neurčito, a dokud nevstaneme od stolu, nemusíme 

dokazovat ani zákon gravitace.“2 

Právě to bývá často spojováno s českou oblibou hospodského života. Místo toho, 

aby opustil bezpečné prostředí hospody, sedí malý český národ u piva a vypráví si 

historky. „Pod velkou duchnou banality přečkává malý člověk epochu dějin.“ 3 Symbolem 

takového přístupu se stala postava dobrého vojáka Švejka.4 Národní obrození je dobou, 

kdy si hospoda získala širokou oblibu v české společnosti; zároveň s ní ale objevuje i tato 

kritika.5  

„Bohumil Hrabal jednou napsal: ‚Hostinec je místo jako obrana proti stereotypu, 

dokonce je to místo, kde i nejobyčejnější lidé dovedou improvizovat, dovedou se svěřit 

rytmu inspirace, imaginace.“ Příběhy, které ‚stvoří hospoda‘, pak mistři pera Haškova či 

Hrabalova kalibru dokáží literárně zpracovat.“6 

 

 

2.1 Hospoda typicky česká 

Hospody jsou pro český národ charakteristickým místem. Zde se „krystalizují a 

vyměňují názory, tříbí se stanoviska, různí se nálady a vyměňují se zkušenosti“.7 Toto 

prostředí je významným sociálním fenoménem, jež dává naší kultuře jeden z jejích 

charakteristických rysů.8 Lidé sem odjakživa chodili probrat politické dění; „hospody a 

                                                 
1 KRAUS 1997, 17. 
2 JIROUŠEK 1997, 140. 
3 KROUTVOR 1990, 68. 
4 Srov. KROUTVOR 1990, 81. 
5 Srov. MACURA 1997, 35. 
6 FAJKOŠOVÁ / HRUBÝ / KOLOMACKÁ 1998, 10. 
7 PYTLÍK  1996, 18. 
8 Srov. MOLDANOVÁ 1997, 97. 
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kavárny jsou mnohdy útočištěm anonymního veřejného mínění“9. Jsou také místem tzv. 

pivní politiky – návštěvníci tu politické dění probírají a z větší části na něj nadávají, místo 

aby vyšli ven a začali se na něm podílet. Tato situace se obvykle dává do souvislosti s tím, 

že český národ nikdy neměl žádné mocenské pozice a většinou byl sám v područí někoho 

jiného. Obyvatelé si zvykli na situaci, kdy sami o sobě nerozhodují a pouze od stolu 

komentují okolní dění.10 I hospodský hovor je svým způsobem typický; zachycuje události 

venkovního světa, ale interpretuje je specifickým zjednodušujícím způsobem a s jistým 

odstupem. Ve stejně době, kdy si hospody vydobyly svůj význam jako centra 

obrozeneckého dění, se objevila i „reflexe Čech jako země, kde se aktivita beznadějně 

rozpustila v ‚pivu‘.“11 

Na druhou stranu se však v hospodách politika skutečně i tvořila. V Čechách 

nevznikla tradice salonů, kde by se scházela elita národa a řešila vlastenecké otázky. 

„Důvody byly především v odlišných dobových i společenských podmínkách [...]: české 

země byly poměrně vzdáleny od vídeňského dvora, česká měšťanská společnost byla na 

přelomu 18. a 19. století na samém počátku svého politického rozvoje a česká věda byla 

orientována více na domácí problémy.“12 „Hospoda jako by vystupovala v roli náhradního 

salonu, se vším dobrým i zlým, co to přinášelo.“13 Buditelé se uchylovali do hostinců, 

restaurací a kaváren.  

Hospoda je pro nás tedy důležitá i z kulturně historického hlediska. Přesto o ní 

nemáme záznamy v zemských deskách, nebývá zaznamenaná jako kulturní památka, a 

proto jsme odkázáni na vzpomínky pamětníků.14 A těch máme naštěstí dostatek. Mnoho 

českých literátů a umělců nám zanechalo bohaté popisy svých oblíbených podniků, jejich 

návštěvníků a atmosféry. „V české próze 20. století [...] najdeme velice málo významných 

děl, kde by se motiv hospody neobjevoval.“15 Obrazy na toto téma jsou obdobou 

literárních črt z hospodského prostředí. Stejně jako v textech se v nich občas mihne známé 

jméno, přesto v nás nakonec zůstane lehce mlhavý obraz postav a tváří mezi sklenicemi 

vína a cigaretovým kouřem. 

„Demokratické prostředí českých hospod nevzniklo náhodou, je sice naivní, leč 

účinnou reakcí na nepevnost politické reprezentace. Vyrovnání rozdílu mezi intelektuálem 

a tzv. obyčejným člověkem nemá jinde obdoby. Vede to sice k rovnostářství, ale má to i 

                                                 
9 PYTLÍK  1996, 18. 
10 Srov. PYTLÍK  1996, 18. 
11 MACURA 1997, 35. 
12 Srov. PEŠKOVÁ 1999, 9. 
13 DÖRFLOVÁ 2007, nepag. 
14 Srov. PYTLÍK  1996, 19. 
15 JIROUŠEK 1997, 142. 
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svou kladnou stránku: málokterý národ je ve svém celku tak adaptibilní, citlivý a chápavý, 

vnímá tak ostře odstíny jazyka a řeči, jako právě ‚pivní národ český‘.“16 „Naše veřejnost – 

toť byla a dosud je hospoda.“17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 PYTLÍK  1996, 64. 
17 DÖRFLOVÁ 2007, nepag. 
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3 Pražská hospoda jako demokratický prostor 

 

Hospody bychom v Praze našli už v raném středověku. Na počátku 20. století se v  

počet zdejších pohostinských podniků začal rychle rozrůstat. V souvislosti s tím se 

podniky začaly diferencovat a obyvatelé si tedy mohli více vybírat. Zámožnější Pražané 

navštěvovali noblesní francouzské restauranty a kavárny, při svých nedělních výletech pak 

elegantní vyhlídkové nebo zahradní restaurace. Zatímco světáčtí obyvatelé hlavního města 

vyhledávali luxusní módní podniky, konzervativnější měšťané si vybírali malé starosvětské 

hospůdky.18 Téměř každá sociální či zájmová skupina měla svou kavárnu, v pivnicích se 

však hosté mísili bez rozdílů stavu a povolání. 

 „Typickým rysem pražských hospod je jejich demokratičnost. Na rozdíl od 

kaváren, umístěných nezřídka v patře, byly hostince, krčmy a pivnice umístěny obvykle 

v přízemí či suterénu.“19. „Demokratičnost“ pražských hospod dokládá historka z doby 

první republiky. Podle ní byl francouzský předseda vlády Herriot na návštěvě v hospodě U 

Zlatého tygra. U okolních stolů rozeznal francouzský premiér několik předních 

představitelů státu a ptal se na jejich společníky, které neznal. Jeho doprovod mu dotyčné 

představil jako obyčejné řemeslníky. Herriot byl šokován tím, že v pražské hospodě 

sedávají prostí lidé u stejných stolů s elitou. Údajně svůj údiv vyjádřil slovy: „Pánové, 

omyl! Demokracie není ve Francii, ale zde!“20 Přestože byly hospody v 19. století 

útočištěm vlasteneckých snah, došla zdejší demokracie údajně tak daleko, že se v celé řadě 

hospod mohli u piva v klidu sejít Češi s Němci. Někdy si prý vlastenci dokonce oblíbili 

podnik s německým hostinským.21  

Umělci se nám ve svých vyobrazeních hospody však nesnaží doložit, že spolu nad 

pivem mohl sedět ministr s řemeslníkem. Na sociální postavení zobrazených figur obvykle 

neberou zřetel. Jen někdy bývá naznačeno. U hráčů a pijáků skupiny Osma spíš podle 

strhaných tváří usuzujeme, že se nejedná o lidi z vyšší společnosti. V případě Karla 

Černého se pak častěji na obrazech s hospodskou tématikou setkáme s dělníky. Vychází to 

z osobních zkušeností umělců, z podniků, které sami navštěvovali. Skupina Osma je spjatá 

s Jedovou chýší, kam podle vzpomínek Vincence Beneše chodili právě kvůli nedostatku 

peněz. Josef Lada ve svých pamětech také vzpomíná na chudobu svých mladých let a na 

                                                 
18 Srov. ALTMAN  2003, 12. 
19 PYTLÍK  1999, 231. 
20 PYTLÍK  1999, 232. 
21 Srov. ALTMAN  2003, 185. 
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to, jak s Jaroslavem Haškem navštěvovali laciné putyky.22 O Karlovi Černém se zase 

dočteme, že během svých pařížských pobytů rád navštěvoval dělnické výčepy.23 

Svůj význam měly v první polovině 20. století i kavárny. Jejich prostředí bylo 

hospodám samozřejmé blízce příbuzné. Hospoda se od nich však v několika bodech 

významně odlišovala. Nenabízela svou užší specializací tak širokou škálu možností 

vnímání jako kavárny. Nehledě na to, že svou nabídkou nápojů a zábavy přitahovala jiný 

typ hostů a nenabízela tak pestrý výběr činností jako kavárny. Svým zaměřením byla více 

podnikem zábavním, konzumací alkoholu hlučnějším. Hospoda nevytvářela tichý 

kavárenský šum vhodný pro intimním rozhovor. Nenabízela ani možnost uzavřené samoty, 

která je v kavárnách vedle velkých stolu pro společnost umožněna stolky menšími, 

novinami nebo kávou.24 Stejně tak obrazy z hospodského prostředí nezachycují křehkou 

hru pohledů, jako nám to nabízejí díla kavárenská.25 Zachycují mezilidský kontakt 

přímočařeji. Dalším rozdílem pak je skutečnost, že v dílech zachycujících hospodu se 

téměř nikdy nesetkáme s postavou ženy. Kavárna působila jako prvek demokratizace 

veřejného prostoru v tom smyslu, že s postupujícím 20. stoletím se u stolků se už mohly 

shromažďovat ženy nejen jako ozdoby, ale mohly se tu setkávat jako osobité 

individuality.26 I na vyobrazeních z kaváren mají své důležité místo. Naopak hospoda 

zůstala ženám mnohem déle zapovězena. V dílech s hospodskou tematikou je najdeme jen 

velmi zřídka. Nikdy ovšem ne ženu samotnou – v Longenově obraze Ve vinárně z roku 

1913 vidíme popíjející ženu s mužem. Ve dvacátých letech se sice u Bedřicha Stefana 

setkáme s plastikou Dívky s absintem a obdobně u Aloise Wachsmanna s Pijačkou absintu, 

ani v jednom případě však není jasně definované prostředí . Na Kubištových Hráčích 

můžeme zahlédnout naznačenou ženu v pozadí. Jedná se však o výjimky. Častěji se ženy 

objevují až ve čtyřicátých letech v barech Karla Černého, kde se ovšem nedá jasně 

vymezit, co je bar a co kavárna27. 

Kavárna ovšem znamenala v našich končinách pro hospodu i přímou konkurenci. 

Karel Ladislav Kukla si už na počátku 20. století posteskl: „Celé řady nádherných kaváren 

blýskajících se přepychem, vkusem a pařížskou elegancí rostou po Praze jako houby po 

dešti spolu s nesčetnými paláci činžovními, jež hrdé štíty o překot k nebi vztyčují, ale 

zároveň co se naše stověžatá metropole mění ve skvělé moderní velkoměsto o tisíci zlatých 

bání a kupolí, mizí z ní stejně kvapně její starobylé místnosti populární, lidové hospůdky i 

                                                 
22 Srov. LADA 1986, 371. 
23 Srov. LAHODA 1994, 77. 
24 Srov. HNILICOVÁ  2005, 16. 
25 Srov. HNILICOVÁ  2005, 17. 
26 Srov. ROLEČEK 2008, 36. 
27 Srov. HNILICOVÁ  2005, 63. 
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skrovné, útulné, prostonárodní kavárničky, jež bývaly pražské chudině vítaným 

shromaždištěm, čítárnou, besedou, ohřívárnou a nejoblíbenějším útulkem.“28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 ALTMAN  2003, 221. 
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4 Hospoda obrozenecká – u zrodu tradice 
 
 

Pokud chceme zjistit, kdy hospody nabyly svého dnešního společenského významu, 

musíme se vrátit do 19. století. Jak už bylo naznačeno, právě tehdy se staly místem, kde se 

scházeli buditelé a domlouvali akce na podporu národního sebeuvědomění. Tím se 

z hostinců a výčepů stala centra, ve kterých se rozhodovalo o osudu celé země.  „Hospody 

se v Čechách staly místem a kolbištěm veřejného života. Zde vznikaly revoluce a kvetl 

odboj. Kde jinde se měli buditelé národa scházet, než ve vinárnách a hospodách?“29 

Proč se přední obrozenci scházeli právě v hospodě? Hospoda byla jednou z mála 

veřejných prostor, kde bylo možné mluvit česky. „[...] Oslovení neznámého v češtině na 

ulici nebo na jiném veřejném prostranství mohlo být považováno za hrubou urážku nebo 

přinejmenším za signál nekulturnosti, sociální podřazenosti mluvčího. Hosté v hospodě či 

kavárně však mohli stanovit poměrně svobodně jazyk, ve kterém hodlají mezi sebou 

komunikovat, a o čem; vytvářel se tak miniprostor s jinými sociálními pravidly a přitom 

veřejně přístupný, nikoli soukromý.“30 „Stůl komunikující česky byl východiskem 

k ovládnutí prostoru celé hospody, výzvou k personálu, aby přijal češtinu jako hodnou 

komunikace, výzvou k hostům českého původu, aby se veřejně, jazykem přihlásili ke 

svému češství.“31 Kromě toho byl důvodem i prostý nedostatek vhodných společenských 

místností, kaváren, restaurací, spolkových domů – o salonech nemluvě. Hlučná česká 

hospoda tak byla hlavní základnou nepříliš diferenciovaného společenského života.32 

 Jedna z oblíbených historek 19. století pak vyprávěla, že kdyby se byl zřítil strop 

hospody U bílého lva, kde se scházela vlastenecká společnost, znamenalo by to konec 

českého národa.33 Například Čelakovský a Chmelenský si oblíbili podnik U Ritzenhalerů 

v Celetné ulici a kavárnu U Červeného orla hned naproti. Tyl, Mácha, Erben a Rieger si 

navštěvovali kavárnu U Komárků nedaleko Ungeltu. I František Palacký pravidelně 

docházel do Šachovy kavárny, kde měl přístup k široké škále denního tisku. Dalšími 

„národními“ pohostinskými podniky byly například hospody U Šilhů, U Hvězdy, U Tygra, 

U Platejse či Pastova kavárna.34 V hospodě hledal útočiště i tajný spolek Repeal. Utvářel se 

v hostinci U Zlaté váhy na Havelském trhu; později se jeho členové scházeli U Sedelerů na 

                                                 
29 PYTLÍK  1999, 230. 
30 MACURA 1997, 29. 
31 MACURA 1997, 30. 
32 KROUTVOR 1990, 16. 
33 Srov. MACURA 1997, 28. 
34 Srov. MACURA 1997, 30. 
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Karlově náměstí. „Hostinci U Pinkasů se za Rakouska říkalo Sněmovna; dělila se na Horní 

a Dolní, podle toho, zda se rokovalo v patře anebo v přízemí.“35  

Dění v pražských hospodách se samozřejmě neobešlo bez dohledu policie. Rieger 

byl například na několik týdnů uvězněn za podvratné schůze v karlínské hospodě U Města 

Štrasburku. Tím hostinci zajistil popularitu u vlastenců z celých českých zemí. Příznivci 

obrozeneckého dění z celé země následně vyhledávali hospody, které byly nějak spojeny 

s činností předních obrozenců.36 “Projevy vlastenectví byly spjaty s určitými ceremoniály, 

k nimž patřilo i pití piva. Pivo se stalo symbolem českého nápoje [...].“37 „V první etapě 

národního obrození se správný vlastenec zřejmě musel vyznačovat neochvějnou 

příchylností k pivu a hospodám.“38 Pivo je samozřejmě tím nejoblíbenějším hospodským 

nápojem dodnes a to právě od dob národního obrození - „důležitým momentem 

v sémantice hospody byl přirozeně fakt, že se stávala prostorem pití piva jako 

symbolického ‚slovanského nápoje‘“39 

V 19. století se v pražské hospodě se i zpívalo a tančilo. Ve většině hostinců se 

několikrát týdně pořádaly taneční zábavy, v druhé polovině 19. století se staly módními 

plesy. Vznikaly tzv. zpěvní síně, tedy hospody se zábavným a hudebním programem.40 

Tento program nebýval obsahově příliš náročný, přesto si ale našel své publikum. Výstupy 

bývaly vlastenecké, mravokárné, ale povětšinou měly erotický podtext. Vyžívaly se 

v lascivních narážkách a často se v nich objevovala i slova otevřeně vulgární.41 Zpěvní síně 

byly v podstatě předchůdkyněmi kabaretu u nás. Přesto i po vzniku kabaretu ve 20. století 

mívaly některé hospody skromnější hudební program.42 Je tomu tak i v Kubištově leptu 

z roku 1907, nazvaném Scéna z hostince s muzikanty. I Josef Lada vzpomíná, jak 

s Jaroslavem Haškem v hospodě U sv. Tomáše poslouchali vojenskou hudbu.43 

Hospoda byla důležitá i jako místo, které umožňovalo českým intelektuálům 

kontakt  s měšťany, umělci, ale i s „prostými Čechy“.44 Už v této době se někteří umělci 

pravidelně scházeli spíše v různých staropražských hospůdkách, pivovarech a různých 

zapadlých lidových hostincích, než v noblesních podnicích společenské elity. „Od místních 

hostů z řad dělníků, řemeslníků, živnostníků či nižších úředníků ze sousedství se nejednou 

výrazně odlišovali svými způsoby a vystupováním, leckdy i oděvem a celkovým 

                                                 
35 PYTLÍK  1996, 19. 
36 Srov. ŠLAJCHRT 2007, 12. 
37 RYŠAVÁ 1997, 24. 
38 ŠLAJCHRT 2007, 13. 
39 MACURA 1997, 32. 
40 Srov. PYTLÍK  1999, 203. 
41 Srov. PYTLÍK  1996, 205. 
42 Srov. MACHAR 1990 , 42. 
43 Srov. LADA 1986, 376. 
44 Srov. MACURA 1997, 32. 
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zjevem.“45 V ostatních hostech pak vzbuzovali patřičnou úctu. Jeden z hostů hospody, kam 

chodili zejména herci z Národního divadla, to popsal slovy: „Třeba tu byl na pohled všední 

hostinec, přece jen zde byli zcela jiní lidé, než v hostincích nacházíme. Také jedli, pili, 

někteří i kouřili, ale bylo tu zřejmé umění, které zjemňovalo smysly, omývalo je od 

hrubých pudů a vášní. Byli všichni více pod vlivem ducha než hmoty. Vidny tu byly 

ucelenější lebky, svědčící o vyšší hodnotě duševní harmonie, čela vysoko se zvedající.“46 

V českém malířství 19. století se setkáváme s reflexí specifického prostředí 

pražských putyk a hospod. Jedná se o žánrové výjevy; v nizozemském malířství byly do 

hospody situovány velmi často už v 17. století. Mezi tvůrce podobných děl u nás patří 

například Antonín Gareis. Na svém obraze Před hospodou zachycuje poklidný výjev 

z vesnického života s lidmi večeřícími na terase hospody při západu slunce. Jeho výjevy 

z hospod nemají však vždy jen idylickou notu – například jeho Osamělý piják má 

karikaturní rysy. S kresbou hospody se setkáme i u Mikoláše Alše. Ten se ještě ve stáří 

potkával s mladou generací v hospodě U sv. Tomáše; J. S. Machar na něj vzpomíná, jak 

„sedával nakloněn u stolu, dával si citovati své zamilované básníky a k půlnoci se 

rozezpíval“47. 

Dalším, kdo se v druhé polovině 19. století době inspiroval hospodským 

prostředím, byl Josef Navrátil. Sám byl členem stolní společnosti Nimrodů48 v pivnici U 

Kléblatů.49 Právě pro ni vymaloval roku 1848 osobité epitafy. Tématu se věnuje dál 

například v dílech Společnost u stolu a Ve vinném sklepě. Pojímá je realisticky, ale 

s uvolněným malířským rukopisem. Není bez zajímavosti, že v těchto dílech vidí Pečírka 

souvislost s Daumierem50, který se v budoucnu stane tak důležitým zdrojem pro Hráče 

skupiny Osma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45 ALTMAN  2003, 34. 
46 ALTMAN  2003, 34. 
47 MACHAR 1990, 40. 
48 Členem společnosti byl například i Josef Jungmann. Srov. PEČÍRKA 1940, 18. 
49 PEČÍRKA 1940, 17. 
50 Srov. PEČÍRKA 1940, 56. 
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5 Nejvýznamn ější hostinské podniky 

 
Obyvatelé Prahy měli v první polovině 20. století skutečně nepřeberné množství 

možností, pokud šlo o to, kam zajít na pivo, víno či na kávu. Řada pohostinských podniků 

se tedy začala specializovat na různé skupiny obyvatelstva – ať už podle finančních 

možností nebo podle zájmů. Řada těchto slavných podniků je zachycena ve vzpomínkách 

umělců a literátů. Zachycují celkovou atmosféru i zajímavá setkání. Pražské hospody a 

kavárny byly v té době důležitými ohnisky českého kulturního života. 

Z hospod byly proslulé byly zejména pivovarské pivnice U Fleků a U svatého 

Tomáše, plzeňské restaurace U Pinkasů a U Ježíška, hradčanské hospody Vikárky a 

vinárny U Šuterů a U Bindrů.51 Přes zmíněnou demokratičnost pražských hospod a 

skutečnost, že se v nich mísili lidé všech možných zájmů a profesí, existovaly i slavné 

umělecké hostince. Skupina Osma se scházela v Jedové chýši.52 Na Bidýlku a v Petříkově 

vinárně Na Perštýně se scházeli představitelé předválečného expresionismu.53 Přesto pokud 

máme mluvit o místech, kde se pravidelně scházela nějaká umělecká skupina, dostaneme 

se spíše ke kavárnám. 

 Z kaváren se proslavily zejména Union a Slávia. V. V. Štech shrnul návštěvnost 

Unionky slovy, že do ní chodili „všichni až na F. X. Šaldu a Arnošta Procházku“54. Další 

kavárny byly vyhraněnější. „Filmaři se scházeli v Rokoku na Václavském náměstí [...], 

burziáni v kavárně Imperiál Na Poříčí [...], literáti a anarchisté ve vinohradské Demínce 

[...], žurnalisté v Tůmovce [...] nebo v Akademické kavárně ve Vodičkově ulici; herci a 

šachisté byli doma v Hlavovce [...] na náměstí Míru, ve Slavii na Národní apod.“55 

Kavárna Arco u Masarykova nádraží se proslavila tím, že se v ní scházeli představitelé 

pražské německé literatury v čele s Maxem Brodem, Franzem Werfelem a Franzem 

Kafkou. Nezvalovi surrealisté si zase oblíbili kavárnu Metro.56 „V romantické kavárně U 

Zlaté studně na Malé Straně se scházeli představitelé české Moderny, [...] poválečné 

sdružení Devětsil našlo útulek nejprve v Národní kavárně (Žilinova kavárna) na Národní 

třídě, později v proslulé herecké kavárně Slavii [...] naproti Národnímu divadlu.“57  

                                                 
51 Srov. ALTMAN 2003, 11. 
52 Srov. LAMAČ 1988, 160. 
53 Srov. PYTLÍK  1999, 222. 
54 ŠLAJCHRT 2007, 14. 
55 PYTLÍK  1999, 222. 
56 Srov. ŠLAJCHRT 2007, 16. 
57 PYTLÍK  1999, 223. 
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Umělci se někdy podíleli i na vzhledu svých oblíbených podniků. Například 

architekt Karel Honzík byl autorem mramorových stolků v Národní kavárně.58 Umělci 

Brunner, Kysela, Kratochvíl a Kroha se podíleli na proslavené exotické výmalbě a 

dekoracích kabaretu Montmartre.59 Viktor Oliva, autor proslulého obrazu Piják absinthu, 

vyzdobil malbou štukovou fasádu budovy Café Corso.60 Malíři Láďa Novák a V. H. 

Brunner pak jsou autory maleb na zdech v pivnici U Fleků.61 Novák „zde po desetiletí 

vysedával se svými přáteli v nejmenší místnosti pivnice, pojmenované Akademie.“62 

S hospodou byl Novák spjatý natolik, že si do ní nechal dokonce zasílat poštu. Své dopisy 

z cest mu sem posílal i Rudolf Kremlička. Právě U Fleků jeho otec poznal Láďu Nováka a 

svého syna s ním seznámil. Kremlička v něm díky tomu našel svého prvního učitele.63 I on 

sám později hledal v hospodě náměty pro svou tvorbu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58 Srov. RAVIK 2006, 321. 
59 KROUTVOR 1990a, 11. 
60 Srov. HRODEK 2008, 25. 
61 Srov. RAVIK 2006, 167. 
62 SRP 2006, 23. 
63 Srov. SRP 2006, 23. 
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6 Hospoda um ělecká 

 

Proč se umělci scházeli právě v pohostinských podnicích a trávili tam mnohdy tolik 

času? Co pro ně znamenaly? Proč je tak často činili tématem svých děl?  

Moderní umělci měli více důvodů, proč často zavítali i do putyk nevalné pověsti. 

První důvod je nasnadě: hospody nabízely prostor dostatečně velký k tomu, aby se v něm 

mohla sejít víceméně libovolně velká společnost. Dalo se tam zajít za jakéhokoli počasí a 

za poměrně laciný peníz se najíst a napít. Pokud si nějaké uskupení umělců určitý podnik 

oblíbilo, mělo stálé útočiště, kde se jeho členové zaručeně pravidelně potkávali. Například 

proslulá kavárna Union reprezentovala ideální místo potkávání – „sdružovala umělce 

několika generací, ale i nejrůznějších profesí: výtvarníky, literáty, novináře, herce, hudební 

publicisty apod. Zde docházelo k výměně názorů a podnětů: karikaturisté přejímali vtipy a 

nápady od novinářů, sochaři a malíři od architektů a pod. Vzájemné kontakty a výměny 

názorů tak zabraňovaly nesmyslné specializaci a ohraničenosti jednotlivých oborů 

umělecké tvorby.“64 To však neplatí jen o proslulé pražské kavárně, nýbrž (samozřejmě 

v různé míře) o pohostinských podnicích obecně. V některých vyhlášených podnicích se 

scházela elita různých oborů a byla to místa ideální k seznámení. „U mramorových stolků 

pražských kaváren se setkávají generace, tvoří různé –ismy, konfrontují se povahy i žánry 

v družném i sveřepém zápolení.“65  

Už jsem zmínila i prostý nedostatek peněz. Mladí experimentující umělci neměli 

své kupce a nemohli si vždy dovolit trávit čas v honosných podnicích.66 Josef Lada 

vzpomíná na čas strávený v Unionce, v dobách, kdy byl zcela bez peněz: „Bývaly opravdu 

někdy zlé časy! V kapse ani krejcar a útulná kavárna s houfem kamarádů tolik lákala! A 

často, velmi často na dluh vypitá káva s koláčem byla celodenním jídlem. Někdy 

vypomohl v kavárně kamarád malou půjčkou, a smutno bylo člověku, když na to spolehl a 

našel tam přítele také s prázdnou kapsou.“67 Však také různí vrchní číšníci a majitelé často 

nalévali umělcům na dluh a mnohdy se splacení svého dluhu nikdy nedočkali. Někteří si 

dokonce pokládali za čest, že mohou podpořit tak talentované osobnosti; bylo to pro ně 

důležitější, než jestli někdy skutečně dostanou zaplaceno.68 Známý tím byl například 

legendární pan Patera, vrchní číšník kavárny Union. Lada také ve svých vzpomínkách 

vzápětí dodává: „Patera ochotně počal s placením, když jsem se mu omluvil a požádal o 

                                                 
64 PYTLÍK  1999, 223. 
65 DÖRFLOVÁ 2007, nepag. 
66 Srov. LAMAČ 1988, 503. 
67 LADA 1986, 355. 
68 Srov. JAEHN 1990, 143. 
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krátký úvěr. [...] A také – jen co je pravda – pan vrchní nehnul ani brvou, ani se 

nezamračil, ale co to bylo, ke všem čertům, platné, když se potom rozkřikl na celou 

kavárnu: ‚No dobrá! Dáte mi to zítra!‘“69 Vrchní kavárny Rokoko prý dokonce dával 

nejchudším umělcům kávu zadarmo.70 Josef Rampa ve svém podniku zas často na dluh 

naléval a vyvařoval studentům Akademie71. Takových mecenášů byla mezi hostinskými 

celá řada.72 

Dalším důvodem (nebo možná spíš příležitostí, která se k návštěvám laciných 

hospod vázala) byl zájem o nižší sociální vrstvy a jejich život. Jednalo se o místa, která 

navštěvovali obyčejní lidé. Zde mohli umělci pozorovat udřené obličeje dělníků, 

odpočívajících po práci. „Hospoda je významným faktorem sociálním: je ochranou buňkou 

pro lidi v cizím světě zaprodané a bezradné, je útočištěm zavržených, mezníkem rozdělení 

na ‚my‘ a ‚oni‘.“73. Hospoda byla místem, kde se bavili a kde zapomínali na svůj těžký 

úděl. „Ko řalny jsou plné lidí, kteří si z nespočetných soudečků dávají nalévat rozmanité 

zapomnění pozemského života.“74 Umělci první poloviny 20. století se velmi často 

zajímali o sociální otázky a o člověka na okraji společnosti. V hospodě měli možnost se 

s ním setkat.  

Čeští umělci však neměli zájem vytvářet psychologické studie lidí na okraji 

společnosti, situované do prostředí hospody. Přestože je první polovina 20. století dobou, 

kdy veřejnost hojně probírala alkoholovou abstinenci75, v obrazech bychom snahu o 

moralizování nenašli.  

Pak tu byla snaha jasně se vymezit proti spořádaným měšťákům svým divokým 

životním stylem, ke kterému patřilo i hýření v hospodě. Umělci chtěli dát jasně najevo, že 

nejsou svázaní konvencemi. Setrvávání v hospodách do brzkých ranních hodin bylo 

součástí jejich nevázaného života. Nespoutaný noční život i se všemi svými zápory se stal 

pro společnost jakýmsi znakem „typického umělce“. Například malíř Václav Jansa 

v devadesátých letech 19. století chodíval do pivnice U sv. Tomáše mezi společnost 

Mahabharata. Aby vydržel pít až do rána, složil hned po svém příchodu hlavu na ruce a 

trochu se prospal. Potom vydržel hýřit až do časných ranních hodin. 76 

V neposlední řadě to byla i hluboká tradice hospodského života v Čechách, která 

platila pro umělce stejně jako pro kohokoli jiného. Hospody jsou příznačné pro svou dobu 

                                                 
69 LADA 1986, 355. 
70 ALTMAN  2003, 163. 
71 Srov. ALTMAN  2003, 167. 
72 Srov. ALTMAN  2003, 169. 
73 PYTLÍK  1999, 233. 
74 KISCH 1968, 221. 
75 V časopise Hostimil se ve dvacátých letech objevovaly polemiky s abstinenty velmi často. 
76 Srov. ALTMAN  2003, 67. 
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a tak je také čeští umělci zachycují. Nabízejí nám pohled na typického člověka své doby 

v jeho typickém prostředí. 

A právě o člověka jde v hospodě především. Samotný hostinec je pouze prostorem, 

kterému jeho atmosféru dodávají lidé. Stoly, židle, dekorace – nic z toho se nemusí měnit, 

přesto může hospoda působit na svého návštěvníka pokaždé jinak. Právě podle toho, jak se 

v ní mění lidé. Stejně je tomu i v případě obrazů s danou tématikou. Téměř bez výjimky se 

soustředí na zobrazované osoby. Prostředí hospody bývá jen naznačeno; ústředním 

tématem je figura a její psychické stavy. Umělci obvykle jen pomocí co nejúspornějších 

prostředků odkazují k prostoru hospody; vedle figury se málokdy objevuje víc než stůl a 

sklenice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

7 Hospoda jako znak modernity 

 

Ve druhé polovině 19. století dostalo umění nový směr. Začaly se objevovat nové 

formální postupy i nové náměty. Stále výrazněji se prosazovaly snahy o nový, pravdivý a 

úplný pohled na současný život. Akademie nedokázaly svým přístupem reagovat na změny 

životního stylu. Řada umělců se ale vymanila ze zažitých akademických konvencí a 

pokoušela se o osobitý přístup.77  

Těmto konvencím se vzepřeli impresionisté. Jejich východiskem se stala „snaha o 

nejbezprostřednější a nejpravdivější pohled na skutečnost nejen ve smyslu malířského 

využití optické stránky skutečnosti, ale i ve smyslu pronikavého pohledu na současný život 

ve smyslu Baudelairova vybídnutí k zobrazení dramat moderního života.“78 Na obrazech se 

začaly objevovat náměty z městského života, tak jak jej znali umělci. Město bylo pro 

umělce zdrojem inspirace; „zejména noční život metropole znamenal nové podněty pro 

vizuální senzace“79. „Atmosféru kaváren, nočních podniků a barů zvěčnili jako první 

Manet, Toulouse-Lautrec a van Gogh a po nich přišli další a další umělci.“ 80 Francouzskou 

čtvrť Montmartre, plnou takových podniků, zvěčnil ve svých dílech bezpočet umělců. Byli 

mezi nimi dokonce i čeští malíři, ještě ve 20. století zaujala například Zrzavého a Kubína. 

„Snad tehdy vskutku stačilo, aby se malíř posadil ke svému stolu v Moulin Rouge, místo 

aby běhal po světě, a měl svého současníka jako na dlani.“81 

Zobrazení barů a kaváren tedy vchází do dějin umění s moderním umělcem. A to 

právě ve Francii, s Manetem a s impresionisty. Z kavárny se pak stává místo se svou 

svébytnou ikonografií. „Impresionistické kavárenské scény se zdají být momentkou, 

bezprostředním záznamem skutečnosti, ve kterých ono ‚náladové‘ dojem prchavého 

okamžiku jen zdůrazňuje.“82 Zpočátku se na jejich obrazech z prostředí kavárny 

neobjevuje míšení sociálních vrstev a nespatříme na nich ani člověka na okraji společnosti. 

Obvykle se díváme na rozpustilou nezávaznou zábavu. To se mění kolem roku 1870, kdy 

přicházejí obrazy se zlomenými pijáky nebo prostitutkami. Díla nám již ukazují 

francouzskou společnost pravdivěji. Sociální téma se ukazuje stále naléhavěji.83 Téma 

hospody a kavárny se zde v podstatě prolíná; francouzská kavárna je i útočištěm pijáků.  

                                                 
77 Srov. POKORNÝ 1988, 449. 
78 POKORNÝ 1988, 450. 
79 LAHODA 2007b, 97. 
80 KROUTVOR 1998, 208. 
81 WITTLICH  1985, 121. 
82 SIEGMUNDOVÁ-MAIRINGEROVÁ 2008, 34. 
83 Srov. SIEGMUNDOVÁ-MAIRINGEROVÁ 2008, 34. 
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Moderní umělci upustili od naturalistického zobrazování. Hospoda jako jedno 

z moderních témat tedy také nebývá spodobněna tímto způsobem. „Umělec konce 19. 

století si začínal stále více uvědomovat vlastní individualitu a subjektivitu v duchu 

Schopenhauerovy teorie a z toho odpovídající propast mezi pomíjivou stránkou jevovou 

(závojem přeludu a mámení) a mezi podstatnými, hlubšími vrstvami světa, které jevová 

stránka nemůže postihnout. [...] Jedině umění má schopnost ‚odstraňovat mlhu 

objektivních a subjektivních nahodilostí‘. [...] Mlhu neodstraníme věrným a přesným 

popisem reality. Snad ji můžeme proniknout smyslovým angažováním, jehož výrazem je 

skicovité gesto a dále pak různé modifikace malířského rukopisu. Gesto, stopa, záznam 

subjektivní představy, to jsou nástroje k odhalení závoje Máji. Naturalismus není cestou 

k podstatě.“84 

 
 

7.1 Z Francie do Čech 

Paříž je slavná svými kavárnami, Praha svými hospodami. Rozdíly mezi oběma 

typy podniků jsem již popsala výše. Tématicky čeští umělci navázali přímo, začali se 

věnovat kavárnám. I hospodské výjevy českých umělců však na francouzské vzory 

navazují. Francouzská kavárna byla narozdíl od té české výrazněji zaměřena na konzumaci 

alkoholu85, i proto se svým charakterem mohla stát východiskem pro zobrazení obou typů 

podniků. 

Hospoda, tak jak ji známe z děl první poloviny 20. století, je součástí dobového 

životního stylu. V době, kdy se impresionisté vypořádávali s novými tématy v umění, která 

souvisela s rychlým rozvojem měst, industrializací a souvisejícími jevy, řešilo české umění 

jiné otázky. Hlavním tématem byl národ. Vlastenečtí umělci preferovali témata související 

s českou krajinou a venkovem. Město se svými pohostinskými podniky muselo počkat. Až 

skupina Osma na počátku 20. století projevila výraznou aktivní snahu srovnat krok 

českého umění s uměním evropským.86 Právě s nimi se k nám ve větším měřítku dostávají 

témata hospod v podobném vyznění jako je najdeme ve francouzském umění. Tito umělci 

se však nevraceli do minulosti a nezhodnocovali hospody způsobem impresionistů; v jejich 

podání už mají jiné, aktuální vyznění. Díla s námětem hospody jsou často tvořena v duchu 

                                                 
84 LAHODA 2007b, 41. 
85 Srov. HNILICOVÁ , 52. 
86 Srov. LAMAČ 1988, 40. 
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expresionismu; expresionismus je hnutí spjaté s velkoměstským člověkem a „jeho neustále 

drážděnými nervy“87, které nám předkládá útržky z městského života.  

V dílech Čechů, reagujících na moderní podněty a malujících hospody nenajdeme 

sice ohlasy děl impresionistů, přesto se ve Francii inspirovali. Nejvýrazněji na ně zapůsobil 

Honoré Daumier se svým uvolněným rukopisem88. Filla jej ve svém článku z roku 1910 

s impresionisty dokonce přímo srovnává. Daumierovi jde podle něj „jedině o správný 

výraz, třeba na úkor krásy [...]; a přece při vší své krajnosti blízké jednoduchosti jest tak 

formově i obsahově bohatý jako život sám, že všechna díla jeho současníků i pozdějších 

impresionistů vedle jeho obrazů tratí, jsou jen krásná a prázdná jako akord a jejich 

působnost jeví se již dnes aberací.“89 

„Zatímco zahradní restaurace či společnosti v přírodě při pikniku odkazují spíše 

k ikonografii 19. století a impresionismu, pak obrazy kaváren, ale i krčem, hospod a 

vináren ustalují vesměs novou, poněkud disharmonickou poetiku. Existence pijáků, hráčů a 

kuřáků v těchto institucích modernity se stává opět významným motivem řady obrazů, 

které jsou expresionistické nebo s expresionismem koketují snahou o vyjádření vnitřního 

napětí motivu. Takového, jaký popsal Alfred Kubin: výjevy jsou velmi podobné 

skutečnosti, ale nejsou skutečností, je tam cosi, nadsázka, deformace, dematerializace 

formy, světelná transparence, co situuje obrazy na pomezí skutečnosti a vize, a toto napětí 

je vlastním hnacím motorem obrazů. Jejich náměty nejsou výlučně nové. Jsou vesměs 

založeny na vnitřní projekci umělce, která se snaží odhalit závoj zdání a nechává projevit 

disonance i živelnost i živelnost, které jsou vlastní nočnímu životu metropole.“90 

Je důležité říci, že čeští umělci nečerpali pouze z Francie. Jedním z jejich 

nejzásadnějších inspiračních zdrojů je také Edvard Munch. Mladí čeští umělci z něj čerpali 

formálně i obsahově. V Munchově díle sice nenajdeme přímo výjevy z hospod či kaváren, 

je ale již typickým nekonformním umělcem, který v těchto podnicích hledal nové podněty 

pro svou práci u zajímavých osobností, které se tam scházely. Jeho vliv se u českých 

umělců často projevuje právě v dílech s tématikou hospody či kavárny - jsou to například 

hospodští hráči karet členů skupiny Osma nebo bary Karla Černého. 

 
 

 

                                                 
87 GREBENÍČKOVÁ 1994, 17. 
88 VLČEK 1981, 34. 
89 FILLA  1992, 37. 
90 LAHODA 2007b, 97. 
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8 Hospoda p řed první sv ětovou válkou 

 

V období počátků 20. století už byla hospoda součástí národního života. V povídce 

o americké prohibici Jaroslav Hašek situaci okomentoval slovy:  „U nás v Čechách ani 

YMCA, ani Armáda spásy mnoho nesvedou se svou utkvělou představou, že nejlepším 

dárkem lidstva je prohibice. [...] U nás však alkoholismus je historický, podepřený četnými 

privilegii našich králů, přikazujících městům pivo vařiti a poddaným pivo píti.“91 Pokud je 

řeč o hospodě v době před první světovou válkou, setkáme se se jménem samotného 

spisovatele ostatně v souvislosti snad s každou pražskou hospodou. 

V této době ještě existoval větších počet hospod určených pro skutečně chudé lidí. 

E. E. Kisch například popisuje probouzející se Prahu: „Zde v lokálu s krbem uprostřed [...] 

sedí trhovkyně a při šálku kávy za dvacet haléřů s buchtou za šest haléřů projednávají 

agrární politiku a její vliv na zdražení masa. Srovnávací číslice ze starých lepších časů 

ilustrují tyto politické a hospodářské výroky.“92 

Širokou oblibu však měly spíše hostince s tradicí a slavnou historií. Jako typický 

představitel by mohl sloužit slavný podnik U sv. Tomáše. J. S. Machar jej popsal velmi 

sugestivně: „Nízká klenutá místnost, plná modravě mléčného tabákového dýmu. [...] 

Místnost je nabita lidmi. Dělníci, nádeníci, vojáci, pobudové, nevěstky, ‚lidé byvší‘ sedí tu 

ve volných pózách, kouří a pijí z hliněných džbánků. Každý džbánek se platí ihned. 

Vzduch je těžký, otravný, tabák, pivo, pot a zápachy jídel leží v něm. Lidské hlasy, smích, 

šoupání židlí, skřípání dveří, cinkot džbánků, kašlání, kýchání splývají v jede ohlušující 

pekelný hřmot. V čele jizby jest malé jeviště, opona jest spuštěna. [...] Na levé straně 

jeviště jest malá jizba, vyhrazená umělcům a honoraci.“93 Tento podnik míval program 

složený z písní a komických výstupů, většinou poněkud „košilatých“.  

I v širokém výběru různých hospod si na počátku 20. století další generace umělců 

našla cestu do kavárny Union. „Společenství, které se vyhraňovalo na pražské Akademii 

v letech 1905 a 1906, postrádalo tvůrčí i organizační základnu. [...] A tak se podle 

pamětníků stala místem názorového tříbení generace populární kavárna Union.“ Historik 

umění V. V. Štech návštěvnost Unionky shrnul slovy, že do ní chodili „všichni až na F. X. 

Šaldu a Arnošta Procházku“94. I členové Osmy rádi docházeli do slavné kavárny a údajně 

právě tady se roku 1907 rozhodli, že uspořádají samostatnou výstavu.95 Měli zde přístup 

                                                 
91 HAŠEK 2003, 8. 
92 KISCH 1968, 221. 
93 MACHAR 1990, 41, 42. 
94 ŠLAJCHRT 2007, 14. 
95 LAMAČ 1988, 41. 
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k široké nabídce denního tisku a zejména i odborných časopisů. „[...] Kdykoli se rozhovory 

přiblížily věcem umění, nabývaly intenzity, a pak bylo vidět, čím tato družina kvasí, vře a 

je posedlá. Její různorodé prvky spojovalo, že shledávaly nutnost, aby se nové umění 

dokonale odloučilo od starého, aby se postavilo na nový základ. Rozluku s minulostí a 

výpravy za novým dosvědčovala Praze díla těchto mladých už několik let, a byly to 

experimenty a výsledky tak nezvyklé a s takovým odporem zamítané, že nebylo pochyby: 

to není žádné přinášení novinek, žádná místní malířská záležitost, tihle mladí z Unionky 

bojují na své rodné půdě svůj podíl na světové revoluci v umění, a to na revoluci největší, 

jaká byla provedena ve výtvarném umění od dob objevu perspektivy.“96  

Mladí umělci si ale vždy nemohli dovolit trávit čas v elegantních kavárnách. „Píše 

se o nich, mají i jistou vážnost, ale obrazy ani sochy nekupuje nikdo.“97 Právě z tohoto 

důvodu navštěvovali i laciné hospody. Jednou z jejich „oblíbených“ byla Jedová chýše. 

 

 

8.1 Osma v Jedové chýši 

Jedovou chýši, známou pražskou hospodu, bychom dnes už nenašli. Stávala 

v Apolinářské ulici, v Nuslích.98 Její okolí prý působilo velmi ponuře; tvořily jej ústavy 

lékařské fakulty, nemocnice a ústav choromyslných. Od hostince se nabízel výhled na 

trestnici, tovární komíny a hradby s kasematami. Samotná budova hospody působila  

„ošuměle a zanedbaně“.99 E. E. Kisch popsal Jedovou chýši v jedné ze svých povídek: „Je 

to rub Prahy, který tu vidíme z restaurační zahrady. A hospoda, od které se rozhlížíme, se 

jmenuje Jedová chýše. Ne snad, že ukazuje jinou Prahu. Ani se tak nejmenuje po pivě. 

Neboť název pochází už odedávna, a pivo se tu určitě nehltalo z kelímků, jichž se obyčejně 

užívá při požívání jedů. Snad se tak jmenuje proto, poněvadž se tu scházeli hlavně medici, 

kteří mají co činit s jedy.“ 

Ulici s Jedovou chýší bychom našli na kresbě Františka Žáčka nebo Josefa Lady. 

Lada zachytil jednu svou bizarní návštěvu této hospody ve své knize vzpomínek. Zavedl 

ho tam spolubydlící. „Jednou už jsem spal, bylo po půlnoci, když se přihnal domů, jako by 

ho honili, a zhurta mě vzbudil: ‚Vstávej honem! Půjdeme do Jedový chýše – porodní báby 

tam maj ňákej večírek!‘ Nedal jsem se dlouho pobízet, rychle jsem se ustrojil a za 

chviličku jsme pospíchali pustou Apolinářskou uličkou vzhůru. Krčma byla ženami přímo 

                                                 
96 LANGER 1990, 93. 
97 LAMAČ 1988, 503. 
98 Srov. KUKLA  2005, 16. 
99 Srov. KISCH 1968, 196. 
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nabita. Opravdu, vesměs porodní asistentky, snad právě dostaly diplomy, prostě něco 

oslavovaly. Místnost jindy naplněná kouřem čpěla silně jodoformem, a to snad způsobilo, 

že tam onoho večera nebylo mužské nohy. Náš příchod uvítaly babice hurónským 

pokřikem, hostily nás a my je bavili. Také jsme s nimi tancovali, pokud to dovolilo 

skrovné volné místo. Zůstali jsme tam do rána.“.100 Stejně tak Kisch ve své povídce 

popisuje návštěvníky zejména jako mediky, doktory a sestry z nedalekých nemocnic. 

Když se Filla přestěhoval do Prahy, bydlel v šindelovém domku v ulici Na Slupi, 

pár kroků od Jedové chýše.101 Na společné návštěvy této hospody vzpomínal Vincenc 

Beneš a jeho dojem z okolí se v ničem nerozchází od Kischova: „V chýši bývalo rušno, 

kravály a bitky opilých, ze jedné strany blázinec, z druhé různé nemocniční ústavy, 

patologie a podobně. Vystihovalo to ale naši náladu a životní situaci. Byli jsme často živi 

celé dny nemastnou rýží, vařenou ve vojenském šálku.“102 

Právě zde bychom našli původ motivu Hráčů, který v letech 1908 až 1909 tak často 

zpracovávali členové Osmy. „Pochází ze společných návštěv krčmy U jedové chýše, jejíž 

hosté hrající karty byli mladým malířům často neplacenými modely,“103 vzpomíná Vincenc 

Beneš. Dalším místem, odkud čerpali umělci podle jeho slov náměty k obrazům Hráčů, 

byla kavárna Paleta na Palackého náměstí: „Káva stála všehovšudy deset krejcarů a 

modely karbaníků a teplo bylo zadarmo. Tedy proto vznikaly ty četné obrazy hráčů 

karet.“104 

 

 

8.2 Hráči 

„Expresionisticky orientovaní umělci obraceli pozornost [...] také a především 

k městu či příměstskému prostředí. S městem souvisí příznačné instituce a jevy moderny 

jako je ulice, dav, kavárna, bar, nevěstinec, ale i opilec, vražda, nejobecněji sociální 

kontrasty (spojené s bídou), které jsou produktem nové civilizační vymoženosti, jíž je 

moderní metropole.“105 V expresivních dílech Osmy najdeme mnohá z těchto témat. 

Jedním z nich je hospoda a její hráči, pijáci a kuřáci.   

„Hospody jsou místem hromadných rituálů, v nichž vedle jídla a pití je 

nejdůležitější hra a zábava. [...] Hra prostě umožňuje převtělit se, ponořit se v ‚jiné bytí‘, 

                                                 
100 LADA 1986, 286. 
101 Srov. LAMAČ 1988, 162. 
102 LAMAČ 1988, 162. 
103 LAMAČ 1988, 160. 
104 LAHODA 2007a, 80. 
105 LAHODA 2007b, 41. 
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kličkovat, uvádět veřejnost do vytržení a tvářit se v sladké nezávaznosti jako vítěz. Hra 

odkrývá takové dispozice, které zůstávají pod jhem ‚normálních okolností potlačeny nebo 

skryty. Hospodská seberealizace dává možnost ‚vytahovat se‘, poddat se fanfarónskému 

přehánění. [...] Odvádí od stísněného světa potřeb a starostí a na zdánlivě neřešitelné 

situace nazírá jako na grotesku.“106 V hospodském prostředí hra nabývá na důležitosti, 

stává se záležitostí osudového významu. „Základem hry, jež je zobrazována s figurami 

hráčů, je náhoda, z francouzského ‚hasard‘. Vyjadřuje podřízení se osudu.“107 

„Karetní hry zažívaly velký rozmach na přelomu století, později se stávají součástí 

kultury společnosti, hrají se v kavárnách, restauracích, Vzhledem k tomu, že karetní hráči 

uspokojovali  svou vášeň vesměs v putykách a hospodách, byli spojováni současně s pijáky 

a kuřáky, a místy s lidmi mimo zákon, s vyvrheli či podvodníky.“108 

Karetní hráče tedy umělci měli příležitost studovat v Jedové chýši. Byli ideálními 

terči pro studium mimiky a gestikulace. Vysedávali u svých stolků celé hodiny téměř bez 

hnutí. Měnil se právě jen výraz jejich tváře; v závislosti na tom, jak se jim partie dařila. 

Hráči jsou obvykle lidmi z nižších vrstev. Umělci Osmy se ani v jejich případě nezajímají 

o individuální charakterové rysy. Jejich hráči jsou zachyceni s expresivní zkratkou a 

podstatné je napětí ze hry, které mezi nimi vzniká. Aktéři jsou partií pohlceni; výhra či 

prohra je v tu chvíli pro ně tím jediným podstatným.109  

Námět zpracovávali umělci Osmy v letech 1908 až 1909. V obrazech najdeme 

samozřejmě mnoho shodných prvků; působily na ně stejně vlivy, které pak každý z nich 

osobitě zpracovával. Všichni Hráči vycházejí z kompozice Paula Cézanna.110 Jeho dílo 

bylo interpretováno dalšími francouzskými umělci - pro českou avantgardu bylo zvláště 

přitažlivé Derainovo řešení. I zdejší umělci však usilovali o vlastní pochopení Cézanna.111 

V roce 1908 zasáhl české umění vliv Daumiera112, který se stal v případě Hráčů skutečně 

rozhodujícím. Důležitým výrazovým prostředkem téměř všech členů Osmy byla 

dramatická, neklidná linka. V ní můžeme najít důležitou inspiraci nejen Daumierem, ale 

také Edvardem Munchem.113 Na něj nějakým způsobem reagují téměř všichni.114 Jeho 

význam pro mladé umělce vystihují Fillova slova: „Dílo Munchovo vybuchlo v našich 

                                                 
106 PYTLÍK  1996, 175. 
107 LAHODA 2007a, 82. 
108 LAHODA 2007a, 82. 
109 Objevuje se také příbuzné téma hráčů šachu, které zpracovali například Emil Filla nebo Pravoslav Kotík. 
Obraz s tímto tématem najdeme také v díle jednoho z hlavních inspiračních zdrojů Osmy, Honoré Daumiera. 
110 Srov. LAHODA 2007a, 83.  
111 Srov. LAMAČ 1988, 112. 
112 Srov. LAMAČ 1988, 73. 
113 Srov. LAHODA 2007a, 73,74. 
114 Podle Lamače tvoří výjimku Kubín a Nowak, kteří jsou spíše ovlivněni van Goghem. Srov. LAMAČ 1988, 
123. 
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srdcích jako petarda.“115 Miloš Marten mluvil ve své kritice v časopise Moderní revue 

v případě Procházkových Hráčů a Fillova Červeného esa dokonce o „bezduchém padělání“ 

norského umělce.116 Přestože je zde jeho vliv patrný, zdá se tento názor z dnešního 

hlediska poněkud nadnesený.117 

 

 

8.3 Od žánrového výjevu k Červenému esu 

„Motiv hráčů je častý na žánrových obrazech Holanďanů 17. století, kde bývá 

spojován s kuřáky a pijáky a kde se často hraje v kostky. Předstupněm Hráčů, které tehdy 

maloval jak Filla, tak Kubišta či Procházka, jsou známé obrazy hráčů karet Paula Cézanna. 

V jeho případě je toto téma chápáno jako obraz touhy po přátelství, která je romantického 

původu.“118  

„Proces postupného zapojování běžných jevů a všedních situací do vyšších 

významových rovin ukazuje nejpřesvědčivěji ztvárnění [...] tématu hráčů, malovaného 

Fillou, Kubištou, Procházkou a Pittermannem.“119 

Procházkovi Hráči se vyznačují světelnou modelací.120 Najdeme již ale několik 

bodů, kterými po formální stránce směřují k Fillovu obrazu. Je to propojení zmíněného 

světelně plastického stylu s barevně plošným stylem.121 Hlavní dramatizační element 

obrazu tvoří energicky zdůrazněná linie; „to pojí opět Hráče karet s Fillovým Červeným 

esem. [...] Kutal uvádí Procházkovy Hráče karet také do souvislosti se Cézannem, a 

vskutku lze v celkové stavbě obrazu a především v hlavách Hráčů postřehnout vliv 

časného díla tohoto mistra; objem je však u Procházky budován způsobem, který je stále 

blíže k Daumierovi.“122 Po stránce obsahové však ještě nenajdeme natolik plně rozvinuté 

drama jako u Filly. Pokud jde o figury, můžeme mluvit o „jednotlivých až karikaturních 

lidských typech, zcela oproštěných od jakékoliv mimiky obličejů.“123 

Stejný nedostatek zájmu o emoce zobrazených figur najdeme v Pittermannově 

obraze Hráčů, také z roku 1908. Dílo se vyznačuje rychlou skicovitostí124 a je skutečně 

spíše žánrovým výjevem. Longen své obrazy často v hospodách dražil a užíval je jako 

                                                 
115 FILLA  1992, 18. 
116 MACHARÁČKOVÁ 2002, 8. 
117 Srov. LAHODA 2007a, 82. 
118 LAHODA 2007a, 83. 
119 Srov. LAMAČ 1988, 159. 
120 Srov. LAMAČ 1988, 82. 
121 Srov. LAMAČ 1988, 83. 
122 LAMAČ 1988, 83. 
123 MACHARÁČKOVÁ 2002, 41. 
124 Srov. VÍTKOVÁ  2006, nepag. 
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dlužní splátky, proto je řada jeho děl ztracená, zničená, či utajená.125 Tento jeho obraz se 

nám zachoval, ztratili se však Hráči Vincence Beneše, který se tématu také věnoval.126  

„Porovnáme-li výsledky, k nimž na sklonku roku 1908 ve zpracování tématu hráčů 

dospěli Procházka, Pittermann, Filla s Kubištovými, zjistíme, že Kubištova kompozice 

(pravděpodobně z počátku roku 1909) je vyhraněnější – abstraktnější, řešená kontrastními 

barevnými plány, do nichž jsou jednotlivé figury zasazeny.“127 Kubišta se ve svých 

Hráčích snaží za pomoci specifické barevnosti vyjádřit psychologickou individualitu 

jednotlivých lidských typů. Tento způsob práce s barvou rozpracovával zejména v letech 

1908 a 1909. Inspirací mu byl svou osobitou barevnou symbolikou Edvard Munch.128 

„Aby dosáhl mezi barvami žádoucí rovnováhy, užil je vzhledem k jejich odlišné 

rozpínavosti v obráceném poměru k síle jejich pocitového tónu. Do předního plánu 

soustředil studené, tmavé barvy ve velikých formách a do pozadí v malých formách barvy 

teplé s větší mírou jasnosti a rozpínavosti.“129 

Kubišta se pokouší „o syntézu Daumiera s časným Cézannem. Rezidua tvarové 

dynamiky pojí se tu však i s pokusem o plošnou barevnou arabesku v originálním řešení, 

které již naznačuje cestu ke Kubištovým klasickým kompozicím následujících let.“130 

Pevná, hybná daumierovská linie, která rytmizuje obraz, je přítomná ve všech 

zpracováních tématu Hráčů. 131 U Kubišty se však nově objevilo „odvážné převedení 

zjednodušených figur hráčů i ženy v pozadí do lapidárních zkratek-znaků a jejich 

pojednání jednou barvou, kontrastní k okolí [...].“132 Zvláštní napětí v obraze vyvolává 

fakt, že můžeme jen hádat, že se postavy účastní karetní hry. V pohledu na stůl nám brání 

záda muže v prvním plánu a my karty nevidíme. Propracovanost Kubištových Hráčů nás 

již vede k Fillově Červenému esu. [1] 

 

 

                                                 
125 Srov. VÍTKOVÁ  2006, nepag. 
126 Srov. LAMAČ 1988, 162. 
127 NEŠLEHOVÁ 1984, 52. 
128 V teoretické rovině ho inspirovala kniha Emila Utitze Grundzüge der ästhethischen Farbenlehre, vyšlá 
roku 1908. Srov. NEŠLEHOVÁ 1984, 52. 
129 NEŠLEHOVÁ 1984, 51. 
130 LAMAČ 1997, 85. 
131 Srov. NEŠLEHOVÁ 1984, 52. 
132 NEŠLEHOVÁ 1984, 52. 
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8.4 Emil Filla a Červené eso  

Fillovo Červené eso z roku 1908 znamená jakési „obsahově tematické vyvrcholení“ 

celé série tématu Hráčů v podání Osmy. V jeho podání je výjev zbaven všech žánrových 

prvků; mění se motiv osudového střetnutí dvou osobností. 133 

Zmínila jsem výše, že na Fillu v této době působil vliv Daumiera. Zejména jej 

zaujalo jeho pojetí karikatury, které podle něj „nebylo sarkastické a ani moralistní [...]; 

registruje jenom všechny vášně a zaznamenává všechny rušnější rytmy života, ne proto, 

aby bavil, budil soucit nebo nenávist, ale aby vyprovokoval diváka [...]. “134. Odraz těchto 

myšlenek můžeme vidět i ve Fillově obraze. Jak je pro Fillu typické, dokáže se hluboko 

vcítit do díla umělce, který je mu inspirací, zároveň se ale dobere osobité interpretace.135 

Pod vlivem Daumiera rafinovaně střídá hmotnou plasticitu s objemy evokovanými jen linií 

obemykající barevné světlo.136 Dále je zde podle Kramáře velmi patrný ohlas Munchova 

barevného symbolu.137 

Díky tomuto obrazu byl Filla přijat do SVU Mánes. XIII. ročník Volných směrů 

roku 1909 reprodukoval tento obraz jako první dílo z okruhu Osmy.138 Ve Fillově díle 

hraje tedy velmi významnou roli. Lamač vidí v Červeném esu spolu s Hráči vývojově 

nejzajímavější obraz roku 1908. Předznamenává totiž umělcovu tvorbu dalších dvou let.139 

V díle proti sobě v ostrém kontrastu stojí dvě postavy; dva odlišné lidské 

charaktery. „Určující složkou této kompozice se stává nová, z hlediska dosavadního díla 

nejostřeji definovaná představa svébytného imaginárního obrazového prostoru.“140 Hráč 

vlevo; beztvarý a pokroucený, proti vzpřímené figuře hráče vpravo s inteligentními 

ušlechtilými rysy. Zde pak přichází na řadu zmíněná Munchova barevná symbolika – 

„spíše žoku než člověku podobné individuum“ vlevo do sebe soustředí jedovatou žluť a 

studenou zeleň, zatímco jeho protějšek je charakterizován teplou barevnou škálou.141 „Za 

těmi dvěma hráči stojí, neviděn, ještě třetí hráč, osud [...],“142 popisuje dílo Vincenc 

Kramář. Osud, který podle něj dal shrbenému individuu do ruky eso. My už víme, kdo 

vyhraje; druhý hráč však zatím stále uvažuje, jaký by měl být jeho tah. Výjev se odehrává 

v metafyzické rovině a jeho aktéři ztvárňují elementární psychické a vitální síly člověka.143 

                                                 
133 Srov. LAMAČ 1988, 160. 
134 LAHODA 1994, 40. 
135 Srov. LAMAČ 1988, 73. 
136 Srov. LAMAČ 1988, 73. 
137 Srov. LAHODA 2007a, 82. 
138 Srov. LAMAČ 1988, 35. 
139 LAMAČ 1988, 77. 
140 LAMAČ 1988, 73. 
141 Srov. LAHODA 2007a, 82. 
142 LAHODA 2007a, 82. 
143 Srov. LAMAČ 1988, 160. 
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V mikrosvětě hospody může karetní hra dočasně získat osudový význam. Filla už 

nám nenabízí prostý žánrový výjev lidí, hrajících karty. Podává nám v obraze hru jako 

metaforu osudu. [2] 

 

 

8.5 Dostojevský a Pijáci 

Inspirace Osmy nebyla výlučně výtvarná; silně na ně zapůsobilo dílo několika 

literátů. Byli to Rousseau, Tolstoj a zejména Dostojevský.144 „Jako byl Munch autoritou 

malířskou, stal se Dostojevskij mladým malířům autoritou literární.“145 Manifestem jejich 

vztahu k ruskému spisovateli se stal Fillův Čtenář Dostojevského.146 Autorův ohlas však 

najdeme i v řadě dalších děl. Silný vliv Dostojevského trvá až do první světové války. 

Zatímco Filla svůj názor na literáta po válce přehodnocuje147, například František Foltýn 

roku 1922 maluje svůj imaginární portrét Raskolnikova, hrdiny Zločinu a trestu, a o rok 

později portrét Dostojevského. Je to dokladem toho, jak se mladý Foltýn snažil vyrovnat 

s podněty, které přinesla poválečná tvorba zakladatelů českého moderního umění, zejména 

dílo Bohumila Kubišty.148 „Naskýtají se však i jiné doklady Foltýnova vztahu 

k zakladatelské generaci českého moderního malířství. Náleží mezi ně obraz Pijáci“149 

z roku 1923. 

V Dostojevského románech je alkohol všudypřítomný. Pijáci zde nejsou vždy 

svázáni s hospodským prostředím, přesto tvoří významný motiv jeho knih. Alkohol bývá 

někdy Dostojevského figurami šlechticů spojován s mužiky, na které pohlížejí s odporem 

pro jejich „zvířeckost“. Prostřednictvím alkoholu se však schovávají před svými problémy 

i jeho výše společensky postavení hrdinové. Někdy je alkohol prostým doplňkem 

společenské zábavy, často však bývá spojován s blížící se katastrofou. S nezřízeným 

hýřením se u Dostojevského často setkáme ve chvíli, kdy vrcholí zápletka. Vidíme, jak se 

postava po hlavě řítí do neřešitelných nesnází, kterým by se mohla vyhnout, ale které jsou 

vinou alkoholu mnohem horší a jejich důsledky fatální. V Bratrech Karamazových 

například divoký Míťa Karamazov propíjí během jediné strašné noci všechny peníze, 

kterými měl původně splatit dluh. Místo toho nesmyslně hýří: „Miluju život, příliš jsem si 

zamiloval život, tolik, až je to hnusné. Dost! Připijme životu, můj milý, navrhuju přípitek 

                                                 
144 Srov. LAHODA 2007a, 70. Podle Lahody má také Čtenář před sebou nalitou sklenici vodky.  
145 WITTLICH  1985, 358. 
146 Srov. LAHODA 2007a, 69. 
147 Srov. LAHODA 2007a, 70. 
148 Srov. ROUSOVÁ 2007, 33. 
149 HLUŠIČKA 1982, 19. 
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životu! Proč jsem se sebou spokojen? Jsme bídák, ale jsem se sebou spokojen!“150 Alkohol 

ničí i jeho otce Fjodora Pavloviče Karamazova, který svým opilstvím vzbuzuje ve všech 

lidech ve svém okolí odpor.151 Štábní kapitán má v téže knize těžce nemocného syna 

Iljušku. Místo, aby jej ze svého skromného platu zaopatřit, propíjí kapitán ze žalu všechny 

své peníze. Díky alkoholu ztrácí sebeúctu i úctu svého syna.152 V Zápiscích z mrtvého 

domu vězni šetří celé měsíce, aby je utratili za láhev vodky a během jediného večera se 

nezřízeně opili.153 Alkohol mění v jeho dílech i jindy rozvážné a klidné osobnosti 

v nezvladatelné násilníky.154 Našli bychom jej snad ve všech Dostojevského románech. 

Čeští malíři museli autorův pohled na pijáky vnímat. 

Umělci Osmy stejně jako Dostojevský nesoudí, jen popisují. Longen nám ve svém 

díle Ve vinárně z roku 1913 nabízí pohled na pár pijáků, muže a ženu. Rychlými 

energickými tahy zachycuje opilou ženu, která se se zavřenýma očima opírá o rameno 

svého neméně opilého druha. Zatímco v jeho díle bychom našli náznak kritiky, Procházka 

ve svém Přípitku z roku 1909 ukazuje své dva pijáky bez náznaku jakéhokoliv stanoviska. 

Ve svém díle používá téma jen jako záminku k rozvinutí kompozice; „řeší problém gesta a 

mimiky tváře jako něco obecně platného a nadčasového“155  

Postava osamělého Pijáka bývá v mnohém podobná meditativnímu pojetí figury 

Kuřáka. „Kouření bylo v evropských poměrech úzce spjato s hospodským prostředím. 

Kdysi bylo kouření na ulici zakázáno, snad z bezpečnostních důvodů. [...] Chodilo se proto 

kouřit do hospod a kaváren, v nichž měli štamgasti [...] připravenu dýmku či pěnovku dle 

vlastních zálib a přání.“156 V případě Longenova Kuřáka, namalovaného po roce 1910, 

kouřící muž zamyšleně sedí s cigaretou a před sebou má láhev vína. Tajemný Kubištův 

Kuřák na leptu z roku 1907 odkazuje k Munchově Vlastní podobizně s cigaretou.157 Užitím 

temnosvitného principu, kdy paprsek světla ukazuje jen nejvýmluvnější partie – tvář a 

ruku, se však Kubišta vrací až k Rembrandtovi.158 Emil Filla rozvíjí v obraze z let 1913 až 

1914, nazvaném Kuřák (Hlava muže s dýmkou), už principy kubismu, který si motivy 

kuřáků a dýmek tolik oblíbil. [3] 

 

                                                 
150 Srov. DOSTOJEVSKIJ (e-kniha), 1053. 
151 Srov. DOSTOJEVSKIJ (e-kniha), 13. 
152 Srov. DOSTOJEVSKIJ (e-kniha), 529. 
153 Srov. DOSTOJEVSKIJ 2006, 40. 
154 Srov. DOSTOJEVSKIJ 2006, 44. 
155 MACHARÁČKOVÁ 2002, 41. 
156 PYTLÍK  1996, 181. 
157 Srov. NEŠLEHOVÁ 1984, 20. 
158 Srov. NEŠLEHOVÁ 1984, 20. 
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9 Hospoda mezivále čná 

 
„Válka pozměnila obraz českého umění přerušením kontinuity práce přerušením 

kontinuity práce jednotlivých tvůrců a rozpadem názorových skupin, Mnoho umělců 

narukovat, prošlo ohněm front a strastiplnou poutí po lazaretech, mnozí [...] se účastnili 

boje proti Rakousku v nejrůznějších formách od špionáže po legie. Válka zasáhla do 

četných osudů a tváří v tvář novým zkušenostem se mnohá stanoviska změnila. [...] Vcelku 

však válka přinesla posun zpět k tradici; teprve na jejím konci se počínala rýsovat  nová 

seskupení nebo stará nabývala nový obsah a nenápadně se hlásila ke slovu i další generace 

narozená kolem roku 1900.“159 F. X. Šalda vidí výrazný projev poválečného umění ve 

třech -ismech: „Vitalism, naturalism, pragmatism, to jsou směry a tendence, které se 

dostávají hned po válce hlasitě ke slovu. Ony oslovují to, co charakterizuje člověka, který 

unikl z řádění a ničení válečného: jeho hlad po životě, jeho lásku k nejprostším věcem a 

poměrům životním, jeho rozkoš z pouhé životní existence.“160 

V souvislosti s pražskými hospodami a kavárnami však literatura mluví o 

poválečném umění jako o zlatém věku. Meziválečné období s sebou přineslo zvláštní 

atmosféru, která těmto podnikům přála. „1. republika osvobodila společenský život, dala 

volný průchod zábavě. To je zásadní změna ve společenském vědomí, změna psychická i 

sociální. Konečně není už třeba jen stále něco předstírat, maskovat se bezvýznamnou 

formou spolčování bez politických záměrů.“161 Zároveň se však utváří také národní elita, 

která svou zábavu provozuje na „vyšší úrovni“, v „lepších podnicích“; základnou 

společenského života už není jen hlučná česká hospoda.162 Malíři byli často součástí této 

elity – například bratři Čapkové hostili pánskou společnost Pátečníků163. Hospodářská 

situace mladé republiky se začala výrazně lepšit po roce 1925 a za vrchol hospodářské 

prosperity je považován rok 1928 – Praha tehdy zažila největší vlnu přistěhovalectví. 

Lákala je „vyšší společenskou úrovní, elegancí, luxusem, láká je atmosféra ‚bláznivých 

                                                 
159 LAMAČ 1988, 489. 
160 LAHODA 1988, 63. 
161 KROUTVOR 1990, 17. 
162 Josef Kroutvor s ve své eseji Potíže 1. republiky - pojem a společenský život (součástí souboru esejů 
Potíže s dějinami, Prostor 1990) zabývá posunem, který nastal po vzniku samostatného Československa. Řeší 
vliv demokracie na společenský život a jeho vývoj až do druhé války. Jiří Kraus si pak ve svém příspěvku ke 
konferenci Hospody a pivo v české společnosti (Ke konverzačním maximám hospodského hovoru, str. 17 a 
18) na základě tohoto eseje klade otázku, „zdali rozdíl mezi pivnicemi, hospodami, jak je známe z Nerudy, 
Haška, Hrabala na straně jedné a bývalými stolními společnostmi typu Mahabharáty, za první republiky pak 
Táflrundy, Unionky, Slávie [...] na straně druhé je zároveň také rozdílem mezi lidmi z ulice a elitou, mezi 
nižším a vyšším stylem, mezi běžnou a výlučnou tématikou, mezi všedním hovorem a intelektuální 
konverzací.“ Na tuto otázku sám nenachází přesvědčivou odpověď. 
163 Srov. KROUTVOR 1990, 20. 
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dvacátých let‘. [...] Přímo před očima se provinční město proměňuje ve velkoměsto 

moderního typu.“164 

Moderní podniky však často postrádaly typickou atmosféru pražské lidové 

hospůdky, jak si postěžoval ve svých vzpomínkách v roce 1922 Jaroslav Rudloff: „Do 

moderní, skvěle ozářené restaurace se pravému Pražanu nechtívá, nezdá se mu tak útulnou 

jako taková stará, zapadlá krčma, plná kouře tabákového a výparů domácí kuchyně. 

Takovým je Pražan – pravý, nefalšovaný Pražan dnes a takovým býval i před půl 

stoletím.“165 

 

 

9.1 Antonín Procházka a hospoda povále čná 

Antonín Procházka se nepřestal věnovat hospodským námětům ani po první světové 

válce. Pracoval však s novými výrazovými prostředky. „Poválečná situace, v níž se mísila 

frustrace s s novými nadějemi, vyvolala široký mezinárodní diskurs o moderním umění. 

[...] V polemice s radikální avantgardou byl proto počátkem dvacátých let jako jeden 

z nosných moderních výtvarných prostředků znovu rehabilitován realismus [...] v různě 

modifikovaných podobách.“166 Pro svou poválečnou tvorbu si jej zvolil i Procházka. 

V roce 1924 se začal Procházka odvracet od principů kubismu a začal hledat výraz 

nový.167 Přiklonil se k formě novoklasicismu, který v polovině dvacátých let v našem 

prostředí zažíval své vyvrcholení.168 V jeho tvorbě bychom našli také prvky civilismu, 

který se vyznačoval tím, že sice sledoval „atributy každodenního života v moderní 

společnosti, ale otázky po jejím uspořádání si nekladl“169. Procházka vytváří idylické 

obrazy, ve kterých se o společenské uspořádání nijak nezajímá. Několikrát zpracovává 

téma Pijáka vína. V obraze z roku 1924 se teprve loučí s kubismem a jeho deformací. 

Stejně tak jeho prvky ve specifickém Procházkově pojetí nalezneme v obraze Dáma 

s cigaretou z roku 1922 a Kuřák z roku 1923. Naproti Muž s cigaretou z roku 1927 je už 

oblíbeným Procházkovým typem s mandlovýma očima, převzatým z perských miniatur.170  

 

 

                                                 
164 KROUTVOR 1990, 26. 
165 ALTMAN  2003, 221. 
166 ROUSOVÁ 2002, 100. 
167 Srov. ROUSOVÁ 2002, 102. 
168 Srov. ROUSOVÁ 2002, 102. 
169 ROUSOVÁ 2002, 103. 
170 Srov. ROUSOVÁ 2002, 104. 
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9.2 František Foltýn a d ědictví Osmy 

„Foltýn, stejně jako mnozí čeští umělci, reagoval na zvýšené sociální cítění a 

probuzený humanismus po 1. světové válce.“171 Velký vliv na něj měl jeho pobyt na 

Slovensku v letech 1918 až 1924. Je to doba, kdy se snaží „přehodnotit malířské postupy 

impresionismu s důrazem na expresivní hodnoty díla“172 a seznamuje se s dílem Paula 

Cézanna. Zároveň se v chudém prostředí východního Slovenska začíná stále více zajímat o 

sociální otázky. „František Foltýn solidarizuje s proletářskými vrstvami, s nimiž ostatně 

sdílí jejich životní úděl“. 173 Ústředním tématem jeho práce se stává „lidská postava 

determinovaná sociálními podmínkami“174. Ve svých dílech pak „zastihuje bezejmenné 

hrdiny svých malířských pláten [...] též v okamžicích zoufalé potřeby alespoň na chvíli 

utopit životní beznaděj ve sklence laciné pálenky“175. 

Po formální i obsahové stránce čerpal František Foltýn z díla skupiny Osma. Jak už 

jsem zmínila dříve, příkladem je jeho obraz Pijáci z roku 1923. V jeho tématu, ale zvláště 

pak „v dostředivém uspořádání scény, jakož i v hlavních rysech kompozičního rozvrhu je 

možno spatřovat souvislost s olejomalbami Hráčů Bohumila Kubišty, Emila Filly, 

Antonína Procházky, Emila Artura Pittermanna-Longena.“176 Členové Osmy dosahovali 

pomocí barvy, výrazné linie a osobitého malířského rukopisu dramatického účinku. 

Foltýnovo dílo působí měkčím dojmem, „místo vzrušení je tu klid“177. Do popředí se 

dostává obrysová linie, která obepíná zjednodušené objemy. Obraz se vyznačuje také 

výrazným sociálním podtextem; zobrazeni jsou zde dělníci, zřejmě popíjející po těžké 

práci. Pro Foltýna je v tomto období sociální zabarvení typické.178 Dalším příkladem je 

obraz U stolu z roku 1924. [4] 

 

 

9.3 Pijáci v díle Josefa Čapka 

V roce 1908 byl Josef Čapek ještě „disciplinovaným studentem, který nezanedbává 

školní povinnosti“179. O rok později  přišli bratři Čapkové podle vzpomínek V. V. Štecha 

                                                 
171 ROUSOVÁ 2007, 40. 
172 HLUŠIČKA 1982, 14. 
173 HLUŠIČKA 1982, 18. 
174 ROUSOVÁ 2007, 43. 
175 HLUŠIČKA 1982, 18. 
176 HLUŠIČKA 1982, 19. 
177 HLUŠIČKA 1982, 19. 
178 Srov. HLUŠIČKA 1982, 19. 
179 SLAVÍK  1996, 49. 
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do kavárny Union. To pro ně znamenalo „zcela konkrétní a zvlášť účinný impuls“180; 

v podstatě právě zde učinili krok k výtvarné avantgardě181. Josef Čapek se ve svém díle již 

před válkou převážně soustředil na figuru. Po válce rozvíjel velmi osobitým způsobem 

možnosti kubismu182. Zároveň se u něj stále více prosazoval primitivizující princip.183 Sám 

Čapek k tomu řekl: „Primitivnost není nedostatkem vědomé výtvarné kázně, nýbrž je 

výsledkem formové ekonomie“184. V důsledku je u něj figura sestavena „jako jakási 

stavebnice z dílů“185. Hned několikrát v tomto období zpracoval námět Pijáka. V roce 1918 

ztvárňuje Pijáka dvakrát; podle jedné z maleb vytvořil také stejnojmenný linoryt [5]. Z 

roku 1919 jsou díla Piják u okna, Piják s doutníkem a Piják s dýmkou. Z roku 1920 pak 

Sedící piják nebo Muž s dýmkou.  

V Pijákovi z roku 1918 zachytil osamělou postavu pijáka sedícího u stolu. Přestože 

rezignuje na zachycení individuálních obličejových rysů, které lze považovat za podstatu 

lidského charakteru, postava si zachovává svou specifickou hodnotu a není redukována na 

lidský typ.186 Prostředí hospody za ním je pouze naznačeno. „neohrabané úhly a ostré 

hrany jsou nyní užívány v rámci tradičnějšího schématu perspektivy a fyzického kontextu, 

čímž je zdůrazněn konkrétní a objektivní psychologický dopad“ jeho obrazů z toho 

období.187 Jednou rukou se Piják opírá o stůl, druhou svírá sklenku. Dívá se upřeně kamsi 

za nás; pokud je tedy v tomto případě vůbec možné mluvit o pohledu. Jeho tvář je spíše 

maskou188 – zde vidíme zmíněný vliv „primitivního umění“.189 

Hospoda byla tématem i pro další členy Tvrdošíjných. Jan Zrzavý se zmiňuje o 

tom, jak začal navštěvovat kavárny: „První lekci mi Kubišta dával v kavárně U červeného 

orla v Celené ulici; on mě vlastně naučil chodit mezi lidi, do kaváren.“190 I díky tomu 

možná mohl později popsat vznik skupiny Tvrdošíjných právě takto: „Z Loretánského 

náměstí a potom z Malé Strany jsem v roce 1917 denně chodil do kavárny 

Reprezentačního domu, pěšky tam a pěšky zpátky. Scházeli jsme se v Repre s Josefem 

Čapek, Václavem Špálou, Rudolfem Kremličkou, Vlastislavem Hofmanem a Otakarem 

                                                 
180 SLAVÍK  1996, 50. 
181 Srov. SLAVÍK  1996, 49. 
182 Srov. POMAJZLOVÁ 2003, 53. 
183 Srov. POMAJZLOVÁ 2003, 50. 
184 POMAJZLOVÁ 2003, 54. 
185 POMAJZLOVÁ 2003, 53. 
186 Srov. DRURY / PEČINKOVÁ  1997, nepag. 
187 DRURY / PEČINKOVÁ  1997, nepag. 
188 O obličejích, které působí spíše jako maska, mluví Petr Wittlich v České secesi už v případě Lautrecových 
kabaretních hereček a tanečnic.  
189 Srov. DRURY / PEČINKOVÁ  1997, nepag. 
190 MAXOVÁ  1971, 76. 
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Marvánkem. Vznikla tam skupina Tvrdošíjných [...].“191 Přestože ho hospodské prostředí 

ovlivňovalo, nenajdeme v jeho díle žádný výjev přímo z tohoto prostředí.192 

Pro dalšího Tvrdošíjného, Rudolfa Kremličku, byla inspirace hospodou poněkud 

odtažitější. Ve svých  „raných akvarelech rozvíjel [...] tradici oblíbených ‚městských 

typů‘“ 193. Jednalo se většinou o lidi, které potkal v krčmě u Šenfloků. Jeho inspirace 

hospodou tedy spadá do doby ještě před válkou a je poměrně odtažitější. Jeho žánrové 

obrazy pro Šenflokovy však pro něj znamenaly první významnou zakázku.194 „Obdobně 

jako k Flekům i k Šenflokům, dnes již neexistující hospodě v dolní části Václavského 

náměstí, chodil stálý okruh zákazníků, stejně jako podomních prodejců a pouličních 

hudebníků, často oblíbených pražských postaviček. Navázal tím na rozvětvený, široký 

proud žánrového malířství, do něhož bezprostředně vstoupil. Prováděl akvarely 

s nejrůznějšími náměty: starého muže v cylindru sedícího u šálku, flétnisty, preclíkáře, 

posluhy, párkaře, podomního obchodníka, obecného strážníka a pouličního prodavače. 

Někdy šlo o známé typy, s nimiž se Pražané každodenně setkávali [...].“195 Kremlička sice 

ve svém raném období lidové typy často zobrazoval, v jeho případě však neplatí, že se 

s nimi snažil lidsky ztotožnit. Neváhal je kritizovat a „jejich přítomnost trpně snášel“.196 

 

 

9.4 Hospodští kumpáni Jaroslav Hašek a Josef Lada 

Když si pročítáme jména slavných štamgastů pražských hospod, téměř u každé 

narazíme na jméno Jaroslava Haška. Josef Lada se stal Haškovým blízkým přítelem a 

hostem v pražských krčmách a pivnicích. Ve své vzpomínkové knize Kronika mého života 

věnuje tomuto přátelství hned několik kapitol a celá řada společných zážitků je spojená 

s návštěvami hospod. „Hašek dovedl své sousedy v hospodách a vinárnách dopálit na 

nejvyšší míru,“197 popisuje Lada společné zážitky z hostinců. „Někdy, zvláště v krčmách 

nižšího řádu, vyprovokoval náladu, že srážka visela ve vzduchu, ale stačilo několik jeho 

slov, a dlaně sevřené v pěst se rozevřely k přátelskému objetí.“198  

V letech 1925 až 1935 uveřejňoval Lada své kresby v humoristickém časopise 

Kvítko:   „Měl-li jsem tedy snahu vytvořit dobrý lidový humoristický časopis, jemuž by 

                                                 
191 MAXOVÁ  1971, 84. 
192 Zrzavý se však věnoval příbuznému tématu kavárny, například v díle Kavárna z let 1917-1923. 
193 SRP 2006, 35. 
194 Srov. SRP 2006, 35. 
195 SRP 2006, 30. 
196 SRP 2006, 14. 
197 LADA 1986, 381. 
198 LADA 1986, 382. 
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rozuměl dělník a po němž by rád sáhl i čtenář s vyššími požadavky, doufám, že se mi to 

podařilo [...]. V Kvítku jsem měl možnost [...] tisknout některé své dvoustranné kresby. 

Byly to většinou scény z venkovského života.“199 Mezi nimi byly i ilustrace Hospodská 

pranice a Hospoda – „zvláště Hospoda stala se tak populární, že jsem na ni měl po 

uveřejnění přes padesát zájemců.“200 Právě v ilustracích pro tento časopis našel Lada podle 

vlastních slov svůj osobitý kreslířský výraz: „V Kvítku se také vyvinuly moje kresby 

v definitivní už formu s pevnou linií, oproštěnou od všech zbytečných čárek a kudrlinek, 

aby působily co možná nejvýrazněji a zřetelně.“201  

 Téma hospody se u Lady objevuje v mnoha obměnách. Nejznámější jsou jeho 

kresby202 Tancovačka z roku 1929, Štědrý večer v hospodě z roku 1930, Sváteční hospoda 

z roku 1932 a Rvačka v hospodě z roku 1943. Nesetkáme se u něj s dramatem obrazů 

Osmy ani se sociální kritikou Foltýnovou. Atmosféra všech jeho děl je bezvýhradně veselá 

a bezstarostná; souzní s vlnou poválečného vitalismu. „Jeho obrazy jsou založeny na 

výrazné lineární osnově a neperspektivním pojetí prostoru, zobrazovaná realita je 

stylizovaná do jednoduchých grafických znaků, definovaných konturami s typickým 

ladovským rukopisem.“203 Lada je vrstevníkem členů Osmy a Skupiny.204 Přestože je jeho 

tvorba tolik odlišná, „není vyloučeno, že i na Ladu působilo leccos z toho, o čem se v době 

jeho uměleckého zrání v Unionce diskutovalo“205. Sdílí s nimi zásadní antinaturalismus, 

jednoznačnou distanci od popisnosti a povrchní náladovosti obrazu, pevnou slohovou 

vázanost a ryzí výtvarnost vyjadřovacích prostředků.206 [7] 

 

 

9.5 Švejk jako symbol české hospody 

Stejně populární hospodskou figurou jako Hašek, i když imaginární, je jeho Švejk. 

Jen k Haškovým povídkám vytvořil Lada několik set ilustrací, „bezkonkurenční popularitě 

se však těší jediná – dobromyslný tlouštík ve zmačkané uniformě“ 207. Jeho pojetí Švejka 

představuje podle mnohých kongeniální výtvor, který vystihuje Haškův text tím nejlepším 

                                                 
199 LADA 1986, 321. 
200 LADA 1986, 321. 
201 LADA 1986, 321. 
202 U Lady se až do poloviny 30. let těžko hledá hranice mezi kresbou a malbou. V katalozích výstav jsou 
jeho obrazy obvykle označovány jako „kolorované kresby“ nebo „akvarelové kresby“. Srov. PEČINKOVÁ  
2007, 136. 
203 PEČINKOVÁ  2007, 134. 
204 Srov. FORMÁNEK 1981, 56. 
205 FORMÁNEK 1981, 56. 
206 Srov. FORMÁNEK 1981, 56. 
207 PEČINKOVÁ  2007, 115. 



 41 

možným způsobem. Jiní se naopak domnívají, že „Ladův dobromyslný a neútočný humor 

převádí Haškův text do jiné významové roviny, změkčuje jeho absurditu a otupuje jeho 

expresivitu“.208 „Haškův román je [...] expresivnější a sarkasticky vyhrocenější než Ladův 

výtvarný doprovod. U Haška má relativizace dobra a zla, absurdního a osudového, 

humorného a krutého blíž k dadaistickému nihilismu než k hospodskému humoru. Cynický 

odstup a nihilismus Lada nezná. Možná i proto, že narozdíl od Haška do války nemusel a 

zákopy nezažil.“209  

Josef Kroutvor například vidí ve Švejkovi nikoli „charakter, ale typ masové 

psychologie“210. Švejkova morálka se podle jeho výkladu přizpůsobuje situaci, jeho humor 

se až příliš často blíží posměchu.211 O jeho nitru nevíme nic, ale můžeme předpokládat, že 

exteriér neodpovídá interiéru. Jeho „rezervovaný odstup žoviálního vypravěče musí 

zanechat určité stopy odcizení“212. Švejk za všech okolností splývá s proudem, nikdy není 

proti; svého cíle dosahuje oklikou.213 Tomuto kritickému pohledu na Švejka lépe 

odpovídají karikatury Georga Grosze, který jej vidí jako nelidské monstrum.214 I ve válce 

je Švejk duchem mimo, „sedí ve své hospůdce, pije pivo, baví se, dává k lepšímu své 

řeči“ 215. Právě to z něj udělalo jakéhosi „hospodského maskota“ a někdy dokonce bývá 

označován za symbol národní mentality. Lada bývá někdy za „takto nelichotivé logo 

češství činěn odpovědným“216. Přesto je „ztotožnění Lady a švejkovství dodatečná 

teoretická konstrukce“217; Lada nemůže za „banální výzdobu hospod čtvrté kategorie a za 

názory jejích štamgastů“ 218. 

Lada ilustroval Švejkovy příběhy již před válkou.219 Kresby však ještě později 

prošly drobnými úpravami: „V roce 1922 mne Hašek navštívil v mém bytě a žádal, abych 

nakreslil obálku pro sešitové vydání Osudů dobrého vojáka Švejka za světové války. [...] 

Figuru Švejka jsem nevytvořil podle určité personifikované představy, nýbrž podle 

představy J. Haška, jak ji vylíčil ve svém popisu. Namaloval jsem postavu Švejka, jak si 

zapaluje fajfku uprostřed letících kulí a granátů, vybuchujících šrapnelů. Dobromyslný 

obličej, klidný výraz, z něhož je patrno, že ‚má za ušima‘, ale podle potřeby dovede dělat 

hloupého. Tuto obálku jsem přinesl ve sjednaný den do vinárny U Mohelských. Haškovi a 

                                                 
208 PEČINKOVÁ  2007, 119. 
209 PEČINKOVÁ  2007, 122. 
210 KROUTVOR 1990, 81. 
211 Srov. KROUTVOR 1990 86. 
212 KROUTVOR 1990, 88. 
213 Srov. KROUTVOR 1990, 88. 
214 Srov. PEČINKOVÁ  2007, 121. 
215 KROUTVOR 1990, 81. 
216 PEČINKOVÁ  2007, 123. 
217 PEČINKOVÁ  2007, 125. 
218 PEČINKOVÁ  2007, 125. 
219 Srov. LADA 1986, 297. 
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F. Sauerovi se moc líbila.“220 Definitivní podobu Švejkovy tváře najdeme však až 

v knižním vydání z roku 1926.221 [6] 

Lada tvořil v podobně „veselém“ duchu i za protektorátu. Ilustroval tehdy několik 

desítek knih a stále si držel svůj neměnný styl.222  
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221 PEČINKOVÁ  2007, 118. 
222 Srov. LAHODA 2005b, 122. 
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10 Hospoda okupa ční - po roce 1939 

 
„České výtvarné umění čtyřicátých let postihlo politické a historické drama, které 

se ohlašovalo již v předešlém desetiletí.“223 Období těsně před začátkem války i poté, co 

válka již skutečně propukla, bylo plné nejistoty a strachu. „Jako reakce na nejistotu se jevil 

také vzrůst expresivních tendencí, jako by výrazné malířské gesto a někdy až křeč mohly 

malíře očistit a zbavit ho pocitů smutku a frustrace.“224 Někteří malíři se naopak utíkali 

k idyle. Byl to případ například Antonína Procházky, který navázal na svou neoklasicistní 

tvorbu třicátých let.225 Vzniká Skupina 42, která se za protektorátu věnuje noční 

existenciální atmosféře měst.226 Složitá dějinná situace narušila kontinuitu vývoje 

výtvarného umění, které dostalo nakrátko šanci k obnově v květnu 1945. Zejména 

kubismus a surrealismus se za války nemohl prezentovat, týkalo se to však i řady děl 

jiného zamření.227 

Konec první republiky bývá označován také za definitivní konec zlaté doby 

pražských hospod, ve kterých ještě přežíval duch obrozeneckých „starých časů“.228 Široká 

obliba hospod však přetrvala i po válce, stejně jako schopnost jejich specifického prostoru 

inspirovat umělce. V období těsně před začátkem války museli malíři stejně jako obyčejní 

lidé radikálně změnit svůj ustálený životní styl. Nebylo možné bezstarostně hýřit 

v hospodách jako doposud. Dále však byly inspirací malíři Karlovi Černému.  

Jeho díla však obvykle nezachycovala konkrétní místa a osoby. Bar či kavárna jsou 

pro něj snovým místem. Malba Karla Černého ukazuje „hluboké sepětí s existenciálními 

náladami smutku a s neuskutečněním ryzího citového prožitku, které odrážela dobová 

literatura a zejména poezie“229. U Černého se však se zmíněnými obecnými dobovými 

souvislosti mísily ještě čistě osobní psychologické problémy – malíř, „sám hrbáč, se těžko 

zařazoval do mezilidské komunikace“230. 

 

 

                                                 
223 LAHODA 2005c, 131. 
224 Srov. LAHODA 2005a, 88. 
225 Srov. LAHODA 2005b, 126. 
226 Srov. LAHODA 2005a, 77. 
227 Srov. LAHODA 2005c, 131. 
228 Srov. ALTMAN  2003, 221. 
229 Srov. LAHODA 2005a, 84. 
230 LAHODA 2005a, 84. 
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10.1 Snový bar Karla Černého 

Pro Karla Černého se stal bar jedním ze zásadních uměleckých témat. „Umělec 

spojoval fantazii a skutečnost v poetickou vizi světa, která odrážela nejen subjektivní 

pocity, ale také dobu.“231 Období protektorátu ještě umocnilo tíživou atmosféru jeho 

obrazů, plných „melancholie, smutku a touhy po lásce“232. „Motivicky se pohybuje umění 

Karla Černého v neširokém okruhu představ, vytěžených z vlastních osobních zážitků. [...] 

Osvětlené zahrady a společnosti u stolků, bary, bufety a výčepy, to jsou přece pražské 

zahradní restaurace a lokály, v nichž se malíř zastavuje na svých toulkách noční Prahou, 

účastní se obyčejné člověčí podívané a citový prožitek z ní si pak opakuje v rozmanitých 

barevných tóninách [...].“233 Příkladem jsou jeho díla ze čtyřicátých let Růžový bar, Modrý 

bar nebo Hnědý bar a dále pak variace na téma tance v zahradě či besedy chlapů v šenku. 

 Černý se začíná svému životnímu tématu nočních zahrad, kaváren a barů věnovat 

od poloviny třicátých let. Koncentruje do nich existenciální pocity svého osamění. 

Zajímavé je, že Černý údajně nepil alkohol, „rozhodně ne v množství, jaké by bylo 

souměřitelné s mýtem o bohémských malířích-pijanech“234. Malíř chodil spíš z povzdálí 

pozorovat „‚lidskou komedii‘ v barech“235. „Tak chodíval do Biovky v Platýzu, kde údajně 

stával slepý harmonikář a kde prodávali levnou polévku.“236 Mezi jeho další oblíbená 

místa patřil například hostinec U Beránků, Žofín a kavárna a restaurace v nové budově 

SVU Mánes.237 

„Jeho obrazy jsou vždy výsledkem nesčetných studií a skic pořízených v barech, 

automatech a kavárnách [...]. Zjednodušení často vede ke karikaturní nadsázce [...]. Jistá 

aristokratičnost je ve stylizaci kreseb obyčejných návštěvníků barů, kaváren a nočních 

zahrad.“238 Karel Černý čerpá z tvorby skupiny Osma, zejména navazuje na Bohumila 

Kubištu.239 Svůj další významný inspirační zdroj pak má s Osmou společný – jedná se o 

Edvarda Muncha.240 Jeho obrazy s tématem baru bývají vícefigurální; jen zřídka se 

setkáme s postavou zcela osamělou. Skupinové výjevy z hospod u Osmy najdeme také; u 

Antonína Procházky jsou to díla V hostinci z roku 1906 či o rok starší Drysická hospoda. 

Kubišta se pak tématem zabýval v několika maloformátových leptech z roku 1907. Jedná 

                                                 
231 LAHODA 1986, nepag. 
232 LAHODA 1986, nepag. 
233 HLAVÁČEK 1958, 9. 
234 LAHODA 2003, 112. 
235 LAHODA 2003, 112. 
236 LAHODA 2003, 112. 
237 Srov. LAHODA 2003, 112. 
238 LAHODA 1994, 22. 
239 Srov. HNILICOVÁ  2005, 18. 
240 Srov. LAHODA 1986, nepag. 
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se však o díla, kde není u umělců ještě plně rozvinut jejich osobitý styl. Po formální stránce 

bychom s dílem Karla Černého nenašli mnoho společného.  

 

 

10.2 Protektorátní bar – p řed prvním pa řížským pobytem 

V období mezi léty 1940 a 1945 u Černého kulminuje expresionismus, ukázněný 

„jasně vymezeným tvarem, který stále častěji začíná utahovat silná černá linka“241. Tato 

část jeho tvorby spadá pod termín „nová poezie“, kterým kritika označila některá díla, 

vystavená na výstavě Konfrontace II v Topičově salonu.242 V tomto období „skladba jeho 

obrazů ještě více zpřísněla pevnou formou a barvy stávají se sytějšími, takže jeho obrazy 

dosahují klasičnosti a gotické monumentality“.243 

Jako symbol války vystupuje v Černého díle temno, přítomné i v jeho barech.244 

„Za války tma ovládla světlo.“245 Noc však je pro Černého i výrazem romantické touhy po 

lásce.246 Je tomu tak i v Hnědém baru z roku 1941. [8] „Ponuré barevné ladění, v němž 

dominuje hnědofialová, je typické pro období protektorátu. Jednotlivé postavy, jakkoli 

působí dojmem stylizovaných znaků zakletých do své vlastní siluety, jsou [...] individuální 

portréty.“247 Návštěvníci baru se na diváka dívají; dáma v růžových šatech se kvůli tomu 

dokonce pootáčí na židli. Od Kubišty přebírá Černý princip diváka jako příchozího, který 

je zobrazenými postavami osloven.248 Divák není součástí intimního rozhovoru postav na 

plátně, není tím, kdo se dívá a sám není viděn. V tomto roce vytvořil Černý také obrazy  

Růžový bar a Modrý bar. V obraze V baru z roku 1946 na nás působí tíživě kontrast mezi 

ženou umístěnou v centrální ose obrazu v kuželu světla a dvěma tmavými postavami mužů, 

kteří ji obklopují z obou stran. Podobně ponurou atmosférou se vyznačují i další díla 

z tohoto období jako Tři muži z roku 1943 nebo o rok mladší Kuřák. „Nekomplikovaný 

námět Kuřáka [...] je pojat jako zasvěcení, symbolizované kotoučem světla. Úzká linie bílé 

cigarety podtrhuje přízračnost výjevu, jehož účinek je vybudován na napětí mezi reálnými 

předměty a magickým prostorem.“249 [10] 

 

                                                 
241 LAHODA 2003, 52. 
242 Srov. LAHODA 2003, 52. 
243 BOROVIČKA 1946, nepag. 
244 Srov. LAHODA 2003, 122. 
245 LAHODA 1986, nepag. 
246 Srov. LAHODA 2003, 122. 
247 LAHODA 1994, 82. 
248 Srov. HNILICOVÁ  2005, 63. 
249 LAHODA 1994, 77. 
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10.3 Dělnické bary Pa říže 

Konec války znamenal pro tvorbu Karla Černého výrazný zlom. Po roce 1946 se 

barevnost jeho obrazů prosvětluje.250 Souvisí to nejen s koncem války, ale také s cestami 

do Francie. „Tvorbu Karla Černého obohatil o nové rejstříky pobyt v Paříži [...].“251 

Navštívil ji v letech 1946, 1947 a 1948. Návštěva Francie měla na Černého tvorbu zásadní 

vliv. Přestože se barevná škála jeho obrazů odlehčuje, zůstává v nich přítomné silné napětí 

předchozí tvorby.252 Díla mívají stále častěji sociální podtext. „Karel Černý projevoval 

sympatie k slabším sociálním vrstvám, cítil se být přitahován vyděděnci, lidmi na okraji 

společnosti. [...] V Paříži chodíval raději do barů mezi námezdní dělníky než do kaváren 

pro umělce.“253  

Téma barů, kaváren a zahradních restaurací však zůstává pro Karla Černého 

zásadním. Objevují se i nové motivy dělníků v baru a ležících pijanů.254 V Paříži Černý 

„posedával na železných židličkách v parcích a na chodnících před kavárnami, postával u 

pultů v bistrech a nevycházel z dojemného překvapení, že se tu opravdu octl v prostředí 

nad očekávání shodném s jeho představami.“255 Oblibu těchto míst ostatně sdílel 

s pařížskými surrealisty a existencialisty.256 V dílech jako Dva chlapci s vínem z roku 

1948, Rozhovor z roku 1949 nebo pozdní Bar z roku 1955 vídáme dělníky, odpočívající 

v barech po práci. [9] 

Hospoda zůstala významným prvkem společnosti i uměleckým námětem také 

v období po roce 1948. Zabývat se však tématem dále už přesahuje časový rámec práce.  
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11 Závěr 

 
Pevná tradice hospodského života u nás udělala z hospody místo, které se stalo 

součástí života řady umělců. Do jejich díla se pak promítla různým způsobem a s různou 

intenzitou. V každé ze svých tří částí se práce pokouší výrazněji zaměřit na jednoho zvlášť  

zajímavého a významného představitele daného období. Nesnažila se představit každé dílo 

s danou tématikou, ale nabídnout reprezentativní škálu různých pohledů na téma hospody. 

Práce má v názvu pražskou hospodu. Inspiraci sice malíři nacházeli i v podnicích 

jiných měst či dokonce jiných zemí, většina z nich však strávila výraznou část života 

v Praze. Právě tam chodili do hospody nejčastěji a prostředí pražské hospody na ně mělo 

nesporně velký vliv. Umělci obvykle ve svých dílech odkazují k hospodě obecně nebo 

dokonce její prostředí zcela potlačí a soustřeďují se pouze na figuru Pijáka.  

V době před první světovou válkou je jednoznačně nejzajímavějším zástupcem 

skupina Osma. Právě v jejím díle najdeme přechod mezi žánrovými výjevy 19. století a 

hospodou jako institucí moderny. Jen díky tomuto kroku mohl později navázat Karel 

Černý a využít prostředí baru k vyjádření svých tíživých existenciálních pocitů. V celé sérii 

Hráčů můžeme sledovat posun k zobrazení hry jako metafory lidského osudu, jak ji podává 

Emil Filla v Červeném esu.  

Část, která popisuje období mezi válkami, nachází své těžiště v díle Josefa Lady 

v čele s jeho Švejkem. Jak již bylo mnohokrát zmíněno, Švejk bývá považován za symbol 

české hospody. V devadesátých letech se objevila kritika Ladových ilustrací, které 

dopomohly k vytvoření tohoto kultu. Jeho hospoda se však svým zaměřením spíš vrací 

k žánru; nenavazuje přímo na moderní téma hospody spjaté s městem, jak ho pojala Osma. 

Na ni však v tomto období navazuje řada dalších umělců. Období mezi válkami je časově 

nejrozsáhlejší a také nám nabízí největší šíři osobitých pohledů na hospodu. Antonín 

Procházka našel pro své Kuřáky a Pijáky novou formu v neoklasicismu. Ukazuje nám je 

šťastné a bezstarostné; bez jakékoli snahy o sociální kritiku. Ta je naopak ústředním 

tématem Františka Foltýna. Jeho dílo se však odlišuje od ostatních – jeho hospoda není 

projevem života velkoměsta. Nabízí nám pohled na roli alkoholu na chudém slovenském 

venkově. Josef Čapek se soustředí na osamělé figury Pijáků a rozvíjí v nich svůj osobitý 

skladebný princip.  

Po osudové hře v díle Osmy a hravých ilustracích Ladových nám třetí část se 

začátkem války nabízí poetickou a zároveň tíživou atmosféru barů Karla Černého. U něj se 

výrazně mísí inspirace pražskou hospodou a podniky pařížskými. Jeho bary jsou ovšem 

znovu metaforou, tentokrát pocitů osamění a touhy po lásce. V době okupace se jeho 
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postavy vznášejí v setmělých barech. Těsně po válce se jejich prostředí rozjasňuje a 

začínají získávat sociální ráz; obvykle v nich vidíme popíjející dělníky. 

Ať už nám díla nabízejí pohled na hospodu pomocí jakýchkoli formálních postupů, 

ukazují nám městského člověka své doby. A to v místech, kde se bavil a kde odpočíval, 

kde prožíval různá osobní dramata a kde řešil okolní svět. Ukazuje nám ho tam, kde sdílel 

s ostatními společenské rituály, kde byl ale zároveň i sám. Práce se snažila poukázat na to, 

že obrazy z prostředí hospody nabízejí široké spektrum nálad a vyznění. Nezachycují jen 

hlučnou českou hospodu plnou štamgastů u piva. V některých případech využívají daného 

prostředí k vyjádření mnohem hlubších sdělení. Nabízejí nám velká dramata i intimní 

pocity. 

Na téma hospody se dá nahlížet z řady různých úhlů a ve své práci jsem nemohla 

ukázat všechny. Pokusila jsem se však nastínit možný pohled na vývoj obrazů s touto 

tematikou a škálu různých přístupů, které autoři ve svých dílech prezentují. 
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