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Úvod 

  

Cílem mé bakalářské práce je hledání vztahů a souvislostí mezi historickým 

vývojem daného regionu a konkrétními projevy výtvarného umění v tomto regionu. 

Půjde mi o to vyzdvihnout specifika vybrané pohraniční oblasti – specifika společenská, 

politická i geografická, a poměřením těchto specifik s regionální výtvarnou činností 

zmapovat, nakolik ji charakter regionu ovlivňoval; jak moc reflektovala atmosféru 

doby; zda v nich převládaly tendence shodné či naopak odlišné od proudů, uplatňujících 

se ve větších kulturních centrech a zbytku území republiky, i to, jak dalece působila na 

umělce a jejich estetické normy (především v 2. polovině 20. století) bezohledná 

devastace krajiny. „Estetická norma je určitým filtrem, který v určité době, v určité 

zeměpisné šířce a délce, v určitém kulturním prostředí ovlivňuje způsob estetického 

vnímání, cítění a prožívání. Estetická norma je závislá na celé škále společenských 

vlivů. (…) Estetické hodnoty krajiny jsou tvořeny jednak hodnotami emociálními a 

jednak hodnotami obsahovými. Právě obsahové hodnoty jsou pro vnímání a hodnocení 

krajiny velmi specifické.“1 Nechci se omezit pouze na porovnávání používaných technik 

a zobrazených námětů jednotlivých umělců, ale pokud to prameny dovolí, chtěla bych 

zachytit také spolkovou činnost a společenskou angažovanost výtvarníků.   

Území, jehož proměny a umělce chci zmapovat, označuji jako „region 

Kadaňsko“ (dále jen Kadaňsko). Jeho centrem je dnes zhruba dvacetitisícové město 

Kadaň, ležící v pohraničí na severozápadě České republiky, jehož existence je doložena 

od roku 1186.2 Region Kadaňsko pak vymezuji územím bývalého politického okresu 

Kadaň v padesátých letech minulého století; tzn. poté, co ze západní části kadaňského 

okresu byla v roce 1953 odtržena oblast Doupovska, kde vznikl vojenský výcvikový 

prostor Hradiště. Hranice oblasti lze tedy zhruba vymezit nejsevernější obcí Krčma, 

nejjižnějším Emanuelovým Dvorem, nejvíce západ položeným Ondřejovem a 

nejvýchodněji umístěnými Drahonicemi3 (příloha číslo 1 v obrazových přílohách na 

konci práce; dále citováno jako „příl. č.“.) 

                                                 
1 SKLENIČKA P., VOREL I. (edd.) 1999: Péče o krajinný ráz cíle a metody.  Sborník přednášek a 
diskusních příspěvků z kolokvia konaného 17. a 18. února na Fakultě architektury v Praze. ČVUT Praha, 
s. 22. 
2 Paměť měst – městské památkové rezervace v českých zemích. Odeon: Praha, 1975, s. 131.   
3 V konkrétním prostorovém geografickém rozsahu tuto oblast kartograficky zachycuje Historický atlas 
měst České republiky, svazek č. 16 – Chomutov, Chomutov-Praha 2007, mapový list č. 34, mapa č. 43, 
modrá barva. 



 6 

Důvody, proč jsem zvolila právě tuto oblast, jsou dva. Prvním, řekněme 

objektivním důvodem, je právě poloha regionu v pohraničí, který na konci první 

poloviny dvacátého století prodělal významnou společenskou proměnu, jejíž následky 

jsou patrné dodnes. Mám tím na mysli poválečný odsun Němců a nové osídlení 

pohraničí českým obyvatelstvem. Druhým, subjektivním důvodem je to, že nedaleko 

odtud žiji. Období, jemuž budu věnovat pozornost, lze vymezit léty 1900-1989. 

Zachycuje ještě éru rakousko-uherské monarchie, dvě světové války, poměry 

v demokratickém státě první republiky, okupaci a různé fáze socialismu.  

 Mezi výtvarnými umělci budou v mé práci figurovat nejen ti, kteří se v bývalém 

okrese Kadaň narodili a tvořili, ale i ti, kteří se sem z různých důvodů přistěhovali a 

v tvorbě zde buď pokračovali nebo s ní až v této oblasti začali. Zvláště u přistěhovalých 

autorů, pokračujících v tvorbě se tak naskytne zajímavá příležitost pozorovat, jak moc 

se změna bydliště v jejich tvorbě projevila. Škála výtvarníků je rovněž samozřejmě 

vymezena lety 1900 -1989. Má činnost bude založena čistě na studiu písemných 

pramenů, fotodokumentace a sekundární literatury.  
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1. Kadaňsko v posledních letech habsburské monarchie  
a v době první světové války (1900 – 1918) 
 

1.1 Kadaňsko na počátku 20. století  

Na počátku dvacátého století bylo Kadaňsko ryze agrární oblastí. Po správních 

reformách z let 1849 – 1850 se Kadaň stala sídlem politického okresu a sídlilo zde tzv. 

okresní hejtmanství. Politický okres tvořily tři soudní okresy (se sídly okresních soudů v 

Kadani, Doupově a Písečnici).4 Roku 1900 měla Kadaň ve srovnání s nedalekým 

průmyslovým dvacetitisícovým Chomutovem jen poloviční počet obyvatelstva5, 

převážně německé národnosti, jemuž poskytovaly obživu především zemědělství, 

řemesla, obchod a služby. Jednalo se o provinční městečko, s několika úřady a školami 

(až do roku 1919 pouze s německým vyučovacím jazykem) bez větší průmyslové 

výroby. Od konce 19. století začalo poněkud nabývat na významu hornictví (v podobě 

soukromých, převážně hlubinných hnědouhelných dolů); stabilně dobrou pozici si  

udržovalo rukavičkářství, které v Kadani představovalo výrobní odvětví s několik 

desítek let dlouhou tradicí, přesahující z domácího šití rukavic i do podoby průmyslové 

výroby několika větších továren na rukavice. Známá byla Thunská porcelánka 

v Klášterci nad Ohří (s níž je také spojeno několik umělců) a v regionu dále působily 

přádelny textilu (Ludvík Breitfeld - Pernštejn), továrna na keramiku (Friedrich Döll) a 

pivovar (obojí v Kadani).6 Právě nepříliš rozvinutý průmysl měl vliv na složení 

obyvatelstva, protože nízký stupeň průmyslových aktivit nevyžadoval, na rozdíl od 

mosteckých dolů či chomutovských železáren, posilu v podobě pomocných pracovních 

sil z českého vnitrozemí. 

 

1.2 Spolková činnost  

Fenoménem rakouských zemí v druhé polovině 19. století se stalo sdružování a 

zakládání nejrůznějších spolků. Lze je považovat za alternativu národní seberealizace 

v mnohonárodnostním státě a jedinečnou možnost účasti na veřejném politickém životě. 

Tento trend byl započat od roku 1848, kdy se začala vytvářet občanská společnost 

(ústava z roku 1849 stvrzuje, byť jen dočasně, právo na vytváření spolků); a definitivně 
                                                 
4Historie a současnost podnikání na Chomutovsku, Kadaňsku a Vejprtsku; Městské knihy s.r.o: Žehušice, 
2003, s. 60 a 61. 
5 FEDERÁLNÍ STATISTICKÝ ÚŘAD. Retrospektivní lexikon obcí Československé socialistické 
republiky 1850 – 1970. 1. díl, svazek 1, Statistické a evidenční nakladatelství tiskopisů: Praha, 1978, s. 
460.  
6 Historie a současnost podnikání na Chomutovsku, Kadaňsku a Vejprtsku; Městské knihy s.r.o: 
Žehušice, 2003, s. 100 a 107.  
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jej potvrdilo vydání zákonů č. 134 a č. 135/1867 z 15. listopadu 1867 o spolkovém a 

spolčovacím právu („… za povolený spolek byl pokládán ten, jenž nebyl ve čtyřtýdenní 

zákonné lhůtě od ohlášení úředně zakázán. Spolčovací právo umožňovalo pořádat 

veřejná shromáždění občanů v uzavřených místnostech i pod širým nebem a veřejné 

průvody a vymezovalo podmínky jejich konání.“).7 Až tyto dva zákony umožnily rozvoj 

spolkového života bez větších zásahů monarchie. Účast v různých spolcích byla 

záležitostí společenské prestiže, jejíž míra se posuzovala také podle toho, byl-li dotyčný 

členem řádným, čestným či pouze příležitostným.8 Šíře zájmů, jež spolky pokrývaly, 

byla značná – od politiky, náboženství a sportu až k charitě či kultuře.  

Ačkoli vlna zakládání spolků neminula ani Kadaňsko, vůbec zde neexistovaly 

spolky české – v Kadani bylo roku 1900 při sčítání lidu zjištěno pouhých 57 Čechů z 

tehdejších deseti tisíc obyvatel. Podle údajů z roku 1905 můžeme tehdejší spolky 

rozdělit takto: 9 

 

Skupiny kadaňských spolků podle zaměření jejich činnosti v roce 1905 

Spolky Počet Spolky Počet 
národnostní 8 náboženské  3 
podpůrné 6 hasičské 2 
sportovní a turistické 6 vojenské 2 
školní 5 zdravotní 2 
zaměstnanecké a dělnické 4 
zemědělské a lovecké 4 
živnostenské 3 

různé 
(okrašlovací, pěvecký a 
ostrostřelecký spolek)  

3 

 

Podle Jaroslava Urbana, který roku 1935 zjišťoval mezi pamětníky míru 

zapojení občanů české národnosti do německých spolků před rokem 1918, 

sympatizovalo nejvíce z nich s dělnickým vzdělávacím spolkem „Vorwärts“ 

(„Kupředu“), jenž byl založen roku 1891 a jehož „kolébka (…) byla v hostinci u 

„Schmidtbacha“, schůze konány pak v Libočanské pivnici anebo v hostinci „U zlatého 

jelena“.10 Mezi spolky s celozemskou působností s kulturním zaměřením lze zařadit 

Společnost na podporu německé vědy, umění a literatury (Gesellschaft zur Förderung 

                                                 
7 ČAPKA, František. Dějiny zemí Koruny české v datech. 2. vydání, Libri: Praha, 1998, s. 477.  
8 Německý spolkový život v Čechách 1848-1938. Katalog výstavy, Městské muzeum v Ústí nad Labem 
14.4.-12.6. 1994. Albis International: Ústí nad Labem, 1994.   
9 Saazer Bezirks - Bote und Adressbuch der Gerichtsbezirke Komotau, Görkau, Sebastiansberg, Kaaden, 
Duppau, Podersam, Jechnitz, Saaz, Postelberg. Für das Jahr 1905. Druck und Derlag von Karl Hornung 
und Comp.: Saaz, 1905, s. 127.  
10 URBAN, Jaroslav F. Potulky Kadaňskem. Díl I. Kadaň. Národní jednota severočeská v Kadani: Brno, 
1935, s. 55. 
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deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen), založenou v roce1891 a 

Spolek německých výtvarných umělců (Verein deutscher bildenden Künstler) z roku 

1893. V něm bylo sdruženo kolem 180 německých výtvarníků. Nakolik s těmito spolky 

kadaňští zájemci o výtvarné umění spolupracovali, je ovšem těžko říci, protože jejich 

činnost je uváděna nejčastěji v celozemském měřítku působnosti a o regionálním dění 

se téměř nezmiňuje. Otázkou také je, nakolik byla se zmíněnými spolky spojena 

výtvarná činnost pedagogických pracovníků. Na počátku 20. století totiž můžeme 

sledovat snahy o reformaci školní estetické výchovy, jejíž přívrženci působili i 

v nedalekém Chomutově na zdejším učitelském ústavu (Lehrer-Bildung Anstalt in 

Komotau). „Z mnohých jeho absolventů – učitelů se stali výkonní umělci nebo jako 

učitelé vychovali několik generací s poučeným vztahem k umění. V roce 1907 vyšel 

v chomutovském nakladatelství bratří Butterů Průvodce pro výuku kreslení od profesora 

chomutovského Učitelského ústavu Fr. L. Rodta.“11  

O kulturní scéně toho příliš nevypovídá ani jediné dostupné periodikum 

předválečného období - Kaadner Zeitung12 (Kadaňské noviny), v nichž občas vycházela 

rubrika „Kulturní přehled“ (Kulturelle Rundschau). (O tom, zda se jednalo o rubriku 

pravidelnou či nikoliv nelze, kvůli neúplnému zachování jednotlivých ročníků 

jednoznačně rozhodnout.) Jedná se více méně o kroniku aktuálního místního 

společenského dění, jež spíše než o kultuře informuje o nejrůznějších kuriozitách či 

soudobých společenských nedostatcích (jako např. že třítisícová obec neměla poštu 

(„Ein Ort mit 3000 Einwohnern ohne Post“) nebo o tom, jak si jeden farář ve 

východních Čechách i na počátku 20. století vynucuje na základě starých robotních 

urbářů od svých farníků pravidelné dávky vajíček („Robot in Böhmen im 20. 

Jahrhundert“). Jediné, co z dochovaných výtisků těchto novin vyplývá, je, že v této 

době měla Kadaň své museum a kino, jejichž reklamy jsou k nalezení v každém 

z dostupných vydání.  

 

1.3 Výtvarníci p řed rokem 1918 a první světová válka na Kadaňsku  

Mohu jmenovat tři osoby, o nichž je v době před první světovou válkou známo, 

že měly vazbu k výtvarnému umění a kadaňskému regionu. Vzhledem k tehdejšímu 

postavení žen ve společnosti a z něj vyplývajícím společenským normám se bez 

                                                 
11 VALEŠ, Vladimír. Kadaňsko výtvarné. Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov: Most, 
2002, s. 14. 
12 Kaadner Zeitung. Neúplné ročníky z let 1911 a 1912. Státní okresní archiv Chomutov. 
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výjimky jedná o muže. Za nejstaršího z nich můžeme považovat malíře a restaurátora 

Josefa Schmidta (1863-?), jenž se věnoval krom výtvarné činnosti také psaní 

teoretických statí. Dále lze do této předválečné generace zařadit také Richarda Müllera 

(1874-1954), mimo jiné profesora na drážďanské Výtvarné akademii, jenž dosáhl (na 

rozdíl od více regionálně zaměřeného Josefa Schmidta) evropského věhlasu. Svůj volný 

čas trávil Richard Müller v Černýši u Perštejna a zachycoval na svá plátna zdejší okolní 

přírodu.13 Zobrazováním krajinné krásy Krušnohoří a jeho tradic se po celý život 

zabýval také rodák z Radenova, malíř a ilustrátor Gustav Zindel (1883-1959); (příl. č. 

2). Dva roky studoval malbu a kreslení u akademického malíře Schottenhammera 

v Chomutově. V roce 1898 odtud odešel dále studovat na umělecko-průmyslovou školu 

do Norimberka. Živil se, stejně jako výše zmíněný Josef Schmidt, jako umělec na 

„volné noze“. Ovšem na rozdíl od Schmidta, jenž se, především v pozdějším období své 

tvorby, věnoval restaurování, byl Gustav Zindel více výtvarně činný – jako ilustrátor 

časopisů, plakátů a pohlednic.14 Všichni tři umělci pokračovali ve své činnosti 

samozřejmě také po první světové válce. 

První světová válka dopadla na kadaňský region se stejnou intenzitou jako na 

celou monarchii. Neprobíhaly zde žádné válečné operace, ale přinesla obyvatelům 

hmotnou nouzi, především potravinovou. Zásluhou malého podílu průmyslu 

nedocházelo na Kadaňsku k žádným velkým dramatickým záborům továrních budov a 

konverzi výroby pro vojenské účely. Odmítavou reakci v tehdy „německé“ Kadani 

vyvolalo až vyhlášení samostatného Československého státu dne 28. října 1918.  

„Léta 1914-1918 jsou lety bídy a krvavého zoufalství a často pochybnou slávou 

německého hrdinství. Pan starosta dr. Traeger povzbuzuje vojáky, odcházející na frontu 

– ale jejich ženy a děti zmírají v Kadani hladem při stole plném chlebenek, moučenek, 

cukřenek, masenek a m. j. V ten čas zbavena svých živitelů, odešla řada českých žen 

s dětmi do vnitřních Čech.“15 

  

 1.4 Souhrn 

Jak je z textu asi patrné, schází k tomuto období dostatek pramenů. Z toho, co se 

mi podařilo o regionu a výtvarnících nalézt lze usuzovat snad jen to, že pro některé 

                                                 
13 VALEŠ, Vladimír. Kadaňsko výtvarné. Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov: Most, 
2002, s. 17-18.  
14 STÜBIGER, Gerhad. Gustav Zindel. In: Památky, příroda, život 1994/2. Okresní muzeum Chomutov, 
1994, s.51-52.   
15 URBAN, Jaroslav F. Potulky Kadaňskem. Díl I. Kadaň. Národní jednota severočeská v Kadani: Brno, 
1935, s. 59. 
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jedince bylo možné, aby se v této době mohli živit uměním. A přihlédnu-li ke 

zmiňovanému chomutovskému učitelskému ústavu, byla výtvarná činnost často patrně 

také úzce svázána s činností pedagogickou. 
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2. Od první republiky k osvobození (1919-1945) 

 

2.1 První měsíce samostatného státu v Kadani  

Během pondělí 28. října dorazila také do Kadaně zpráva o vyhlášení 

samostatného Československého státu. Poslanci vídeňského parlamentu z německy 

mluvících oblastí Čech, Moravy a Slezska reagovali tím, že prohlásili pohraniční oblasti 

za samostatné provincie a chtěli je připojit k Rakousku (oblast severozápadních Čech, 

kde leží Kadaň, tvořila provincii Deutschböhmen). Kadaňské úřady i obyvatelstvo tuto 

myšlenku podporovaly. Pořádek ve městě měl na starosti nově vzniklý občanský 

Volkswehr. Napětí začalo vzrůstat poté, když do Kadaně 24. prosince 1918 dorazil 

český asistenční oddíl zhruba 150 mužů z jičínského pěšího pluku č. 74, vedený 

nadporučíkem Rudolfem Třešňákem. Ačkoli byla dohodnuta a vymezena pravidla 

chování mezi vojáky a kadaňskými samosprávnými orgány, animozita mezi místním 

obyvatelstvem a vojáky neopadávala. K prudkému vzrůstu napětí došlo na počátku 

března, když se v celém pohraničí konala 4. března 1919 protestní shromáždění při 

příležitosti prvního dne zasedání nově zvoleného parlamentu rakouské republiky. 

V restauraci „Střelnice“ se měla konat od 16.00 veřejná schůze, na téma „Wilsonovy 

požadavky na právo sebeurčení a postavení dělnictva“, povolená okresním úřadem. 

Vojáci při přípravách na možné nepokoje rozmístili na náměstí dva kulomety. Když se 

pak po ukončení schůze shromáždilo na náměstí několik tisíc německých obyvatel, 

postačil náhodný výstřel při tahanici o vlajky (československou, tehdy ještě 

červenobílou, a žluto-černo-červenou německou trikoloru) k tomu, aby ve vzrůstajícím 

napětí a zmatku vypálil střelec z kulometu, umístěného v poštovní budově, do davu 

zhruba 50 nábojů, jež si vyžádaly pětadvacet obětí.16  

  

2.2 Kadaňská spolková činnost a kulturní situace 

V ten samý den bylo „dohodnuto ustaviti odbor Národní jednoty severočeské 

pro Kadaň a okolí a zříditi českou školu“,17 k čemuž došlo 7. září 1919. Jak dokládá 

adresář kadaňského okresu z roku 1922, byl to jediný český spolek mezi 104 spolky 

v Kadani (příl. č. 4). Tyto spolky lze podle zaměření jejich činnosti rozdělit na několik 

větších skupin: 
                                                 
16 MERTOVÁ, Kateřina. 4. březen 1919 v Kadani. In: MARTINOVSKÝ, Ivan (ed.). Minulostí 
západočeského kraje XXVIII. Albis International: Ústí nad Labem, 1992, s. 78.     
17 URBAN, Jaroslav F. Potulky Kadaňskem. Díl I. Kadaň. Národní jednota severočeská v Kadani: Brno, 
1935, s. 60. 
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Skupiny kadaňských spolků podle zaměření jejich činnosti v roce 1922 

Spolky Počet Spolky Počet 
národnostní 15 živnostenské 8 
zaměstnanecké a dělnické 13 vojenské 8 
zemědělské, lovecké, chovatelské 13 péče o mládež 8 
učitelské 11 kulturní 5 
výchova mládeže 11 náboženské 3 
sport a turistika 8 Různé*)  10 
*) 2 stenografické, 2 hasičské, okrašlovací, ostrostřelecký, pokrokářský, entomologický, 
muzejní a spolek pro péči o zdraví 
 

Spolky, jenž se alespoň okrajově dotýkaly kulturní sféry byly tyto: 

Arbeitergassangverein (Dělnický pěvecký spolek), Gesang- und Dilletantenverein 

„Deutscher Liederkranz“ (Pěvecký a amatérský spolek „Německý věnec písní“), 

Männergessangverein (Mužský pěvecký spolek), Ortsgruppe des Deutschen 

Kulturverbandes (Místní skupina Německého kulturního svazu) a Ortsgruppe des 

Robert Hamerling-Vereines zur Förderung deutschnationale Presse und Literatur 

(Místní skupina Spolku Roberta Hamerlinga pro podporu německého národního tisku a 

literatury).18 Jak vidno, výtvarná činnost se na spolkovém životě Kadaně neprojevila. 

Od roku 1924 pak vznikají další česká sdružení: Česká okresní péče o mládež, roku 

1927 Český sportovní klub Kadaň a Masarykova letecká liga.  

O národnostní a kulturní situaci vypovídá také statistika obyvatel z výsledků 

sčítaní lidu v roce 1930, která uvádí v politickém okresu Kadaň 40 270 německých a 

2 048 českých obyvatel;19 a vlastenecky laděná třídílná publikace Jaroslava Urbana 

z roku 1935, popisující, jak ještě na počátku třicátých let probíhaly občanské a soudní 

spory o to, aby majitel kina zajistil promítání a plakátování filmů nejen v německém, 

ale i v českém jazyce. Spor vyřešil (ve prospěch Čechů) až nejvyšší správní soud.  

 

 

 

 

 

                                                 
18 Bezirks-Bote und Adressbuch der Gerichtsbezirke Komotau, Görkau, Sebastiansberg, Kaaden, Duppau, 
Podersam, Jechnitz, Saaz, Postelberg. Für das Jahr 1922. 31. ročník. Druck und Derlag von Karl 
Hornung und Comp.: Saaz, 1922, politischen Bezirtsvermaltung Kaaden, s. 19. 
19 Statistisches Gemeindelexikon des Landes Böhmen, auf Grund der Volkszählungsergebnisse vom 1. 
Dezember 1930. Orbis: Praha, 1935, s. XXI. 
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2.3 Celostátní a regionální výtvarná scéna 

Mimo oblast regionálního spolkového dění byl hned v roce 1919 na celostátní 

bázi založen svaz německých výtvarných umělců a architektů v Československu. 

Zkráceně se nazýval „Metznerbund“ (podle plzeňského sochaře Františka Metznera 

/1870–1919/20 ). Provozoval celou řadu aktivit v podobě výstav, přednášek, diskuzí a 

publikací. Jeho činnost, stejně jako činnost naprosté většiny všech německých spolků 

v pohraničí, se uzavřela po připojení odtrženého českého pohraničí k Německu na 

podzim 1938 na základě rozhodnutí úřadu komisaře pro likvidaci spolků 

(Stillhalterkomissar für die Organisationen, zkráceně STIKO).21 Dále lze z výtvarných 

spolků zmínit ještě spolek Junge Kunst, založený 1927, jenž byl později pod vlivem 

tehdejší kulturní a výtvarné scény přejmenován na Prager Sezzesion; a skupinu Die 

Pilger, vzniklou z iniciativy profesora pražské Akademie Augusta Brömseho.  

České výtvarné spolky v severočeském pohraničí tak široké spektrum neměly. 

Můžeme poukázat pouze na Sdružení výtvarných umělců severočeských v Ústí nad 

Labem, které bylo založeno roku 1923 z iniciativy Stanislava Svobody, profesora na 

ústeckém gymnáziu. Tato skupina, ačkoli pouze regionální, založila svou činnost na 

podobných zásadách jako „Metzerbund“ – tedy na národnostním vymezení. Obě 

skupiny sdružovaly minoritní národnosti. „Metznerbund“ německé výtvarníky v 

celostátním měřítku; severočeské výtvarné sdružení české umělce v rámci převážně 

německým obyvatelstvem obývaného severočeského regionu. Ústecké sdružení také 

pořádalo výstavy, ale takového rozsahu svých aktivit, jako Metzerbund, nikdy 

nedosáhlo.  

První, a na dlouhou dobu bohužel i poslední zmínku o výstavě současného 

výtvarného umění v Kadani (jak jsem již uvedla, Kadaň měla své muzeum se sbírkou 

obrazů, jednalo se však o historická výtvarná díla) najdeme v knížce kadaňského 

pedagoga české menšinové školy Jaroslava Urbana. Ve své vlastivědné trilogii „Potulky 

Kadaňskem“ z roku 1935 se  zmiňuje o výstavě, nazvané „Umělci domoviny“ (Künstler 

der Heimat), pořádané v tomtéž roce, na níž se představili Josef Schmidt, Otto Bertl a 

„n ěkolik nových jmen“; konkrétně „ponurý, ale v kresbě odvážný“ Hermann Dietze; 

grafik a učitel Karel Dorschner; Alois Krehan; „nevyzývavý, ale v linii jistý“ Václav 

Lill; a s „n ěkolika barvami hýřícími oleji“  kadaňský středoškolský profesor Fritz 

                                                 
20 TOMAN, Prokop. Nový slovník československých výtvarných umělců II. Výtvarné centrum Chagall: 
Ostrava, 1993, heslo Metzner, František.  
21 Německý spolkový život v Čechách 1848-1938. Katalog výstavy, Městské muzeum v Ústí nad Labem 
14. 4.-12. 6. 1994. Albis International: Ústí nad Labem, 1994, s. 2.  
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Wokurka. Dále se na výstavě prezentovali Arnošt Holitzer se svými řezbami a Josef 

Zwerenz s porcelánovými výrobky.22  

Periodika meziválečného období jsou k dispozici pouze dvě, a to opět v podobě 

neúplně dochovaných ročníků. Jednak je to zemědělský list Heimat, vydávaný 

německou agrární stranou a nevšímající si kulturního dění; a dále pak již zmiňované 

Kaadner Zeitung, komentující soudobé dění ve stejném duchu jako před první světovou 

válkou. V jejich tzv. „kulturním přehledu“ se objevují zprávy aktuálního regionálního, 

ale ne vždy do oblasti kultury zařaditelného dění; a v lepším případě také informace o 

spolkové činnosti (výtvarné spolky, jak již víme, v Kadani ovšem neexistovaly).  

 

2.4 Postavy kadaňské meziválečné výtvarné tvroby 

Nyní k postavám, spojeným s meziválečnou kadaňskou výtvarnou tvorbou. 

Nejprve zmíním autory, kteří v tomto období se svou tvorbou začínali, poté uvedu 

několik jmen mladších výtvarníků, jenž z regionu pocházeli, ale tvořili později a jinde, 

nebo během druhé světové války na Kadaňsku nějakou dobu pobývali. V porovnání 

s předešlým obdobím se zdá, že v období první republiky žádný profesionální výtvarný 

umělec na Kadaňsku nepůsobil. Naprostá většina osobností, zabývajících se v té době 

výtvarným uměním, totiž měla své civilní povolání. Velmi často se jednalo o pedagogy. 

Určitý posun ve společnosti a pokročilejší působení emancipačních snah dokládají dvě 

ženy (podobné zájmy u žen byly ještě před první světovou válkou považovány za ne 

zcela žádoucí, ne-li nevhodné).  

Nejstarší z osobností je Josef Opitz (1890-1963).  Ačkoli se od něj zachovaly 

některé kresby (příl. č. 5), do dějin se zapsal především jako kunsthistorik. Tento obor 

ho zároveň i živil. Není kadaňským rodákem, ani zde nikdy nežil. Důvodem, proč je 

s regionem spojován, je zájem o gotické a barokní umění a přátelství se spolužákem 

z vysokoškolských studií, kadaňským historikem a chomutovským archivářem 

Rudolfem Wenischem, které Opitze přivedly na Kadaňsko. „Prvním vrcholem jeho 

činnosti byla v roce 1928 velká výstava ´Gotische Malerei und Plastik 

Nordwestböhmens´, konaná v muzeích v Mostě a Chomutově, již ovšem o rok dříve 

předcházela méně známá ´Ausstellung der heimatlichen Barock – und Rokokoplastik´, 

                                                 
22 URBAN, Jaroslav F. Potulky Kadaňskem. Díl II. Poohří. Národní jednota severočeská v Kadani: Brno, 
1935, s. 80. 
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v okresech Kadaň, Chomutov a Žatec (…).“23 Zdejší historii umění obohatil evidováním 

a systematizováním historických uměleckých děl. Zasazoval se o propagaci uměleckých 

děl a pořádání uměleckých přednášek a diskuzí v muzeích a tyto jeho snahy se pozitivně 

projevily na kulturním životě severočeského regionu.24  

Ani zmíněný Rudolf Wenisch (1892-1967) nezastává v mém výčtu post 

„čistého“ malíře. Umění se věnoval pouze teoreticky a jako občasný spolupracovník 

Josefa Opitze. Po roce 1945 byl odsunut a působil v archivu v Norimberku.25 

Prvním z kadaňských tvořících pedagogů a společensky uznávaných malířů je 

Karl Dorschner (1894-1974). Jeho aktivitu a podíl na kulturním dění dokládá výše 

uvedená zmínka o účasti na výstavě konané roku 1935. Do regionu ho z jeho rodné 

Kamenice na Sokolovsku přivedla práce v měšťanské škole v Klášterci nad Ohří. Zde 

také našel v podobě továrníka Antona Panhanse svého mecenáše, a až do počátku druhé 

světové války se kromě učitelství věnoval výtvarnému umění. „Vedle kresby a grafiky 

také maloval, ale z jeho akvarelů a olejů se mnoho nedochovalo. Stal známý především 

jako zručný a pohotový kreslíř.“  26 Po roce 1945 byl odsunut do Německa. 27  

Dalším z pedagogů je Viktor Karell (1898-1979). Doupovský rodák a pozdější 

archivář v Karlových Varech, žijící po odsunu v Landau an der Isar, nebyl výtvarně 

činný, svou vlastivědnou publikační činností ale výrazně pomohl zmapovat a uchovat 

odkaz regionálního výtvarného umění Kadaňska a Doupovska.28 

Uznávaným krajinářem, kterého na Kadaňsko přivedla také jeho pedagogická 

činnost, byl Hermann Dietze (1900-1967). Vyučoval matematiku a kreslení, ve kterém 

se sám dále formou malířských kursů vzdělával. Maloval pod vlivem romantismu, 

nejčastěji krajinu Doupovska a Poohří (příl. č. 3). Po odsunu se usadil v německém 

                                                 
23 BARTLOVÁ, Milena. Život a dílo Josefa Opitze. In: NEUDERTOVÁ, Michaela – HRUBÝ, Petr 
(edd.). Gotické sochařství a malířství v severozápadních Čechách. Albis International: Ústí nad Labem, 
1998, s. 12. 
24 VALEŠ, Vladimír. Kadaňsko výtvarné. Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov: Most, 
2002, s. 20-22. 
25 RAK, Petr. Dr. Rudolf Wenisch. In: Památky, příroda, život 1991/1-4. Okresní muzeum Chomutov, 
1991.  
26 VALEŠ, Vladimír. Kadaňsko výtvarné. Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov: Most, 
2002, s. 25. 
27 VALEŠ, Vladimír. Grafik Karl Dorschner. In: Památky, příroda, život 1993/2. Okresní muzeum 
Chomutov, 1993, s. 41. 
28 RAK, Petr. Dr. Viktor Karell. In: Památky, příroda, život 1999/2. Okresní muzeum Chomutov, 1999, s. 
44-45. 
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Kemptenu. Později v průběhu své tvorby přešel k nefigurativnímu soudobému 

malířství.29  

Patrně první kadaňskou výtvarnou umělkyní je sochařka Gabriela Waldertová 

(1902-1991). Narodila se v Praze, ve společensky dobře situované rodině; její otec 

pocházel z venkovského statku z Poohří. Sem se také v roce 1930, po devíti letech 

studia na výtvarných akademiích v Praze a Vídni, Gabriela Waldertová vrátila a tvořila 

zde (nejčastěji figurální náměty z hlíny a kamene) až do roku 1945, kdy, ještě před 

nuceným odsunem, sama odešla do Německa.30 

Rodák ze Zásady na Chomutovsku, Otto Bertl (1904-1978), také patří 

k malířům-pedagogům. Působil, stejně jako Karl Dorschner, na měšťanské škole 

v Klášterci nad Ohří a ve volném čase se věnoval malbě. Zobrazoval nejčastěji přírodu. 

Při odsunu se dostal do sovětské okupační zóny (pozdější východní Německo), kde byla 

jeho pozdější tvorba poznamenána estetickými a námětovými normativy socialistického 

realismu.31 

První výraznou osobností, jejíž tvorba je výrazně spjata s regionem a jeho 

nerostným bohatstvím, je Josef Zwerenz (1904-?). Jak uvádím v první kapitole, nebylo 

Kadaňsko příliš průmyslovou oblastí, naopak v něm převažovalo zemědělství. Jeden 

z mála zdejších průmyslových podniků, ale o to významnější, byl závod na výrobu 

porcelánu v Klášterci nad Ohří. (U počátku této výroby stál Jan Mikuláš Weber, 

působící původně jako správce kláštereckého panství hrabětě Thuna. Weberem 

vyráběný porcelán nebyl příliš kvalitní a ke zlepšení porcelánových výrobků došlo až na 

přelomu 18. a 19. století. Od roku 1803 provozoval porcelánku knížecí rod Thunů)32. 

Právě v „Knížecí thunské porcelánce“ byl Josef Zwerenz zaměstnán jako malíř 

porcelánu. Jeho tvorbu „ve stylu dekorativismu 20. let, známého pod názvem art-deco“ 

tak máme zachovánu na předmětech denní potřeby. Dochovala se také pamětní kniha 

dekorů s jeho návrhy. Mimo zaměstnání se věnoval také amatérské malířské tvorbě. 

Stejně jako výše uvedení výtvarní umělci byl po konci druhé světové války odsunut do 

Německa.33 

                                                 
29 VALEŠ, Vladimír. Malíř Doupovska Hermann Dietze. In: Památky, příroda, život 1999/2. Okresní 
muzeum Chomutov, 1999, s. 59-61. 
30 VALEŠ, Vladimír. Sochařka Gabriela Waldertová. In: Památky, příroda, život 1994/1. Okresní 
muzeum Chomutov, 1994, s. 17-20. 
31 STÜBIGER, Gerhard. Prof. Otto Bertl, umělec evropského formátu. In: památky, příroda, život 1993/2. 
Okresní muzeum Chomutov, 1993, s. 51-52. 
32 Klášterecký porcelán 1794-1994. Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha, 1994, s. 7-18.   
33 Klášterecký porcelán 1794-1994. Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha, 1994, s. 38.; VALEŠ, 
Vladimír. Kadaňsko výtvarné. Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov: Most, 2002, s. 41. 
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Řezbář Ernst Hollitzer (1906-1945) pocházel z Miřetic u Kadaně a na Kadaňsku 

pobýval pouze do roku 1927, kdy odešel od kadaňské dřevozpracující firmy Josef 

Ficker a syn pracovat do moravského Šumperku. Pak se do Kadaně vrátil, ale zase jen 

nakrátko. Byl povolán do wehrmachtu a 1.6. 1945 přišel o život. Jeho dílo je spjato 

s církevní tématikou, nejčastěji vyřezával jesličky, Madonu, sakrální figury, kříže, 

lampy, erby. K nejvýznamnějším pracím patří dřevořezba „Čtrnáct zastavení“ pro kostel 

v Rusové (kostel i vesnice byly zbořeny v polovině sedmdesátých let minulého století 

kvůli stavbě Přísečnické přehrady).34  

Posledním z výtvarných umělců, působících v meziválečném období na 

Kadaňsku, je Frnaz Neundlinger (1908-?). Narodil se a studoval v Chomutově, poté 

v Linzi a ve Vídni. Po studijní cestě po Balkánském poloostrově se vrátil do Čech a 

roku 1935 se natrvalo usadil v Doupově. (I když je tato oblast mimo mnou vymezené 

zkoumané území, Franze Neundlingera do své práce zařazuji. Na svých plátnech totiž 

zachycuje také oblast o které píši.) Je jediný z uměleckých výtvarníků Kadaňska 

v letech 1918-1945, o němž je s jistotou známo, že se nevěnoval žádnému jinému 

zaměstnání. „Zpočátku se Neundlinger věnoval především malbě a grafickým 

technikám. Vyjadřoval se monotypem, kresbou, akvarelem i olejem, ale obzvlášť si 

oblíbil práci v dřevořezu a linorytu (příl. č. 6), která mu umožňovala volit si lapidární 

zjednodušení a výtvarnou zkratku. V malbách i v grafických listech dospíval od někdejší 

expresionistické nadsázky k stylizovanému realismu.“ 35 Po válce byl odsunut do 

Německa.  

Mezi výtvarníky, kteří jsou s Kadaňskem spojeni volnějším způsobem 

(nejčastěji prožitým dětstvím), ale výrazněji se prosadili jinde, lze zahrnout také druhou 

ženu–malířku Trude Kreibichovou (1910-?). V Kadani se narodila a prožila zde prvních 

čtrnáct let svého života. Pozornost uměleckého světa si však získala až po roce 1972, 

kdy uspořádala v Heidelbergu svou první samostatnou výstavu. Do svých 17 let žil na 

Kadaňsku také grafik a malíř Kurt Teuscher (1921), který se po studiích v Německu stal 

uznávaným představitelem užité grafiky. Z Vilémova na Kadaňsku pochází i Helmut 

Laaber (1922-1999) profesionální archeolog, intermediální výtvarník a „amatérský“ 

kreslíř a malíř, jež začal tvořit až po roce 1945 v německém Hofstettenu.36 

 

                                                 
34 VALEŠ, Vladimír. Kadaňsko výtvarné. Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov: Most, 
2002, s. 42. 
35 Tamtéž, s.  46. 
36 Tamtéž, s. 46-49. 
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2.5 Po Mnichovu  

Tragickým mezníkem ve vývoji Československé republiky byla Mnichovská 

dohoda z konce září 1938. Československo se podvolilo nátlaku Německa a tří 

evropských mocností (Velké Británie, Francie a Itálie) a souhlasilo s připojením 

širokého pásu svého pohraničí, obývaného především německy mluvícím 

obyvatelstvem, k hitlerovskému Německu. V pohraničních oblastech od Chebu až po 

Opavu vznikla tzv. Sudetská župa, rozdělená do tří krajů (tzv. obvodů vládních 

prezidentů se sídly v Chebu, Ústí nad Labem a Opavě) a s hlavním centrem v Liberci. 

Od října 1938 zde začaly platit zákony, nařízení, vyhlášky a zvyklosti nacistického 

Německa; včetně protižidovských norimberských zákonů a tzv. zglajšaltování 

různorodé a rozvinuté občanské společnosti. V praxi to znamenalo likvidaci naprosté 

většiny spolků, (prováděnou výše zmíněnou organizací STIKO) sdružení a zájmových 

seskupení. Povoleny a nově zakládány byly pouze organizace s celoněmeckou 

působností, podléhající dozoru nacistické strany, např. SA „Sturmabteilungen“, 

„Hitlerjugend“, BMD „Bund Deutscher Mädel“ (Svaz německých dívek) či DAF 

„Deutsche Arbeitsfront“ (Německá pracovní fronta). Také kulturní činnost byla 

podrobena dohledu tzv. „říšské kulturní komory“ (což byl eufemismus pro cenzuru) a 

využívána pro nacistickou propagandu. Byla vyzdvihována jedinečnost německé 

národní kultury a požadovalo se rozvíjení germánských specifik kulturního života. 

Konkrétním výrazem realizace těchto snah byla zvýšená aktivita v oblasti pořádání 

výstav, besed, přednášek, divadelních a filmových představení a dalších 

propagandistických akcí.37   

 

2.6 Kultura nebo propaganda?  

Zůstaneme-li v oblasti výtvarného umění, nezbude než konstatovat, že 

požadované (a proto pořádané) výstavy měly jen jediný cíl – propagandu národní 

historie a její výlučnosti v nacistickém duchu; a je samozřejmé, že v tomto 

zmanipulovaném prostoru nezbývalo téměř žádné místo pro svobodnou uměleckou 

tvorbu soch, obrazů či grafik. Nacistický režim nepožadoval nezávislé a individuální 

projevy uměleckého cítění, ale kladl důraz na prostředky přímo vzbuzující nacionálně 

socialistické emoce (film, divadlo, tisk). Na diváka kladl nároky minimální. 

                                                 
37 KURAL, Václav – RADVANOVSKÝ, Zdeněk. „Sudety“ pod hákovým křížem. Albis International: 
Ústí nad Labem, 2002. 
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„Nacistická propaganda tak od samého počátku preferovala ve všech oborech 

především působení na smysly člověka, ať to byla vizuálně přitažlivá shromáždění, 

plakáty, transparenty, noviny aj., vše bylo charakterizováno působivým provedením a 

snadno zapamatovatelnými symboly. Mluvené slovo mělo stejně důležitou roli – na 

místě racionálních argumentů však stála řeč, prosazující se agresivitou názorů a méně 

jejich vazbou a realitu. Oproti svým hlavním protivníkům – marxistům – nemohl totiž 

nacionální socialismus nabídnout racionálně, vědecky zdůvodněný program. Hlavní síla 

proto musela být vedena po emotivní rovině.“ 38  

Většina německy mluvícího obyvatelstva Kadaňska přijala Mnichovskou 

dohodu a začlenění pohraničí do nacistické Třetí říše se stejným nadšením jako tomu 

bylo v jiných regionech. Obecně lze konstatovat, že v celém pohraničí podporovaly 

připojení území k Německu asi dvě třetiny obyvatel. Tato nálada vycházela částečně 

z všudypřítomné světové hospodářské krize, částečně z rozvoje nacionálního 

radikalismu zastávaného Karlem Kramářem. Postupem času „proněmecká“ nálada v 

Sudetech sílila, a v době obsazení ji sdílelo více něž devět desetin sudetských obyvatel 

(převážně Němců).39 Atmosféru, jaká panovala v Kadani při příchodu wehrmachtu, 

dokládají fotografie, zachycující nadšené obyvatele Kadaně, kteří vítají přicházející 

vojáky (příl. č. 7).   

O výtvarných aktivitách v Kadani v letech druhé světové války nelze zjistit 

téměř nic. Ale vzhledem k tomu, že umění, včetně výtvarného, bylo využíváno 

k nacistické propagandě; a také vzhledem k tomu, že o výtvarných aktivitách 

z předválečného období dochovala jediná zmínka, pochybuji, že by se během 

mnichovské krize projevila výtvarná činnost a její veřejná prezentace nějak výrazněji. 

Tuto domněnku podporují i zachované výtisky Kaadner Zeitung z let 1938-1945, 

jejichž obsah se točí pouze kolem říšské válečné politiky a jejích úspěchů. Téměř 

v každém z dochovaných výtisků se objevují zprávy o dostatečných dodávkách chleba a 

jiných potravin a o vojenských vítězstvích nad nepřáteli Německa. V novinách je na 

minimum potlačena i rubrika regionálních událostí a o sportovních či kulturních 

informacích (pokud nepočítám propagandistické zprávy o činnosti Hiltlerjungend a 

podobných skupin) vůbec neinformují. Jediné, co zůstalo z doby před rokem 1938, jsou 

inzerce a vycházející román na pokračování; nově naopak přibyly černě orámovaná 

oznámení o padlých vojácích. 

                                                 
38 Tamtéž, s. 398.  
39 Tamtéž, s. 70. 
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Většina z výše uvedených výtvarníků a zájemců o regionální historii umění 

strávila válečná léta v uniformě wehrmachtu (Josef Zwerenz, Ernst Hollitzer, Franz 

Neudlinger; Karl Dorschner a Viktor Karell dokonce v hodnosti kapitánů). Jsem si 

vědoma, že, to vzhledem k povinnosti vojenské služby zdaleka nemusí vypovídat o 

jejich militantním nacistickém smýšlení; zcela jistě je to ale doklad toho, že většina 

tehdejších výtvarných umělců Kadaňska byla kvůli svému válečnému nasazení v letech 

1941-1945 výrazně omezena v možnostech vytvářet nová díla.  

 

2.7 Souhrn 

Co lze tedy říci o významu výtvarného umění pro kadaňský region v období let 

1919 – 1945? Po bouřlivém období vzniku první republiky se společnost relativně 

konsolidovala a až do roku 1938 nedošlo k žádným významným společenským 

posunům, jež by zdejší umělecká sféra mohla nějak komentovat. Neklidné období 

vzniku Československé republiky, jež mělo v Kadani obzvláště dramatický průběh, není 

v námětech výtvarných děl výše uvedených tvůrců nijak patrné. V rozvíjející se 

občanské společnosti vzniklo poměrně značné množství zájmových spolků a sdružení. 

Ve spolkové oblasti se, bohužel, výtvarní umělci nijak výrazně neprojevili a nezanechali 

tak po sobě žádnou stopu, a to i přesto, že existují zmínky o občasné vzájemné 

spolupráci nebo působili na stejných místech (Dorschner a Bertl). K situaci ve 

výtvarném umění za německé okupace, o níž se zmiňuji v předchozím odstavci, je nutné 

dodat, že chybí zprávy o aktivním zapojení výtvarníků Kadaňska do nacistické 

propagandy (s výjimkou použití ilustrací Hermanna  Dietzeho do „vlastivědné“, ve 

skutečnosti ale propagandistické publikace „Sudetenland“ z roku 1939, k níž napsal 

úvod Konrad Henlein). 
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3. Mezi osvobozením a pražským jarem (1945-1968) 

 

3.1 Osvobození 

Vstupu Rudé armády do Kadaně předcházel útěk nacistických funkcionářů a 

německých vojenských jednotek na území, osvobozené Američany (demarkační linie 

byla v Karlových Varech, nepříliš daleko od Kadaně) a obsazení města 8. května 1945 

ruskými vojáky proběhlo bez nejmenšího odporu. Bezpečností situace byla až do 17. 

května, kdy přijel první český četnický oddíl, v rukou zdejší samosprávy. Společenský 

chaos prvních poválečných měsíců se snažily zvládnout politicko-správní orgány, 

jejichž personální skladba se rychle měnila. Situace v regionu byla značně nepřehledná, 

jelikož zde kromě původního německého obyvatelstva bylo i mnoho dalších Němců 

(tzv. národních hostů), kteří sem utekli z Východního Pruska před Rudou armádou nebo 

byli přesídleni z Německa, kde byly jejich původní domovy zničeny při bombardování. 

Mimo opatření, která měla zabránit rabování, začaly být vydávány nejrůznější vyhlášky, 

jež omezovaly pravomoci a práva Němců (povinné nošení bílé pásky, zákazy vycházení 

ve večerních hodinách a omezená doba nákupu potravin). Tuto dobu popisuje v knize 

„Nástup“ z roku 1951 spisovatel Václav Řezáč, který ji, v Rudné u Nejdku 

na Kadaňsku, zažil. Po uchopení moci komunisty se stal jedním z mocenských 

přisluhovačů horlivě prosazujícím doktríny stalinistické kultury a jeho nová tvorba byla 

vnímána jako reprezentativní vzor angažované socialistické literatury.40
  Po roce 1948 

byl na Kadaňsku častým a oblíbeným hostem, po němž byla také pojmenována tamní 

knihovna či část komplexu hnědouhelných dolů.   

 

3.2 Odsun a osídlování 

Pro počátek období let 1945-1967 je po společenské stránce klíčová především 

výměna obyvatelstva (odsun Němců a osídlování pohraničí českým obyvatelstvem) a 

poválečná obnova hospodářství. Samotný odsun Němců probíhal na Kadaňsku  od 

května 1945 až do roku 1949. Jeho průběh ovšem nebyl po celou tuto dobu stejný, a tak 

ho lze rozdělit na tři rozdílné etapy. První z nich je označována jako tzv. divoký odsun. 

Vycházel ze skutečnosti, že o vystěhování Němců a národních hostů bylo fakticky 

rozhodnuto, nečekal ale na uzavření dohod o definitivní podobě a organizaci tohoto 

odsunu a mnohdy ani nerespektoval stanovenou povinnost rozlišovat mezi stupni 

                                                 
40 KOLEKTIV AUTORŮ. Slovník českých spisovatelů. Libri: Praha, 2000;  
http://sweb.cz/HradilF/literatura/rezac.htm. 
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provinění dotyčných osob. Tento odsun byl v Kadani prováděn Okresním národním 

výborem ve spolupráci s bezpečnostními složkami již od konce května a z dochovaných 

pramenů je patrná, alespoň ze začátku, snaha rozlišovat antifašisty a tzv. méně 

provinilé. „3. července 1945 žádá OSK v Kadani policejního komisaře na Kladně o 

navrácení 29 osob protifašistického smýšlení nebo nezbytně nutných pro vedení 

podniku. Zmíněné osoby byly zařazeny do transportu omylem.“41  Ti zůstávali v regionu 

jako levná pracovní síla, které po válce bylo velmi potřeba a v důsledku odsunu jí 

ubývalo, nebo byli vysíláni do vnitrozemí pracovat na nápravě poválečných škod (pod 

heslem „Co si Němci zničili, musí odpracovat“). Pro německé obyvatelstvo byly 

zřízeny tábory: internační, zadržující provinilé Němce; sběrné, shromažďující 

obyvatelstvo určené k odsunu; a pracovní. 

Druhá vlna vystěhovávání – pravidelný odsun – začala na počátku roku 1946. 

14. prosince 1945 přijala vláda ustanovení o nepřetržitém organizovaném odsunu 

německého obyvatelstva z území tehdejšího Československa do americké a sovětské 

okupační zóny.  

Poslední etapa odsunu probíhala v období 1947 – 1949, kdy byli dodatečně 

vysídlováni duchovní a poslední zbytek německého obyvatelstva z pohraničí. Jelikož už 

ani sovětská, ani americká zóna nechtěly vysídlence přijímat, rozhodla se 

československá vláda zbylé civilní německé obyvatele, v rámci snížení koncentrace 

německého osídlení v pohraničí odsunout i do vnitrozemí. Toto období je na Kadaňsku 

typické především tím, že v jeho rámci odcházeli dobrovolně z regionu také antifašisté. 

S přibývajícím obyvatelstvem přicházejícím z vnitrozemí a postupujícím časem, se 

navíc začala měnit jejich společenská pozice. Z německých poválečných hrdinů se 

z nich stávali pouze Němci, na něž bylo nahlíženo jako na trpěné méněcenné 

obyvatelstvo. „I ve vládních kruzích se začalo mluvit o odsunu všech Němců, nejen 

´státně nespolehlivých´.“42. Přitom se v poválečné Kadani prohlašovala za antifašisty 

polovina z tehdejších osmi tisíc obyvatel. 

Tento společenský vývoj se nezbytně podepsal také na předválečné výtvarné 

generaci. Je to zřejmé už z vizitek výtvarníků uvedených v předešlé kapitole. Není 

jediného, který by směl po druhé světové válce zůstat na Kadaňsku. V roce 1945 tedy 

nastává zásadní předěl, kdy dochází k rozdvojení historie a tradic regionu a jeho 

                                                 
41 SANTNER Jaroslav, Odsun Němců z Kadaňska 1945 – 1947. Diplomová práce, PF UJEP: Ústí nad 
Labem, 1998, s. 43. 
42 Tamtéž, s. 56. 
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společnosti a kultury. Vzhledem k tomu, že naprostá většina předválečného 

obyvatelstva byla odsunuta, dochází k přetržení kontinuity společenského života a 

kulturních tradic. Po roce 1945 tak nastupuje zcela nová skupina umělců, přicházející 

z vnitrozemí. Nepřicházeli sem ovšem jako umělci, ale jako lidé běžných profesí a 

povolání, spolupodílející se na obnově běžného každodenního života. S některými 

odsunutými německými výtvarníky spojovala nově příchozí především ta skutečnost, že 

byli svou původní profesí pedagogové a že svému pedagogickému poslání dali další 

rozměr svou soukromou tvorbou (na kterou pak v šedesátých a sedmdesátých letech 

navázala další generace umělců). Jejich díla lze také pokládat za svědky, zachycující 

podobu opuštěné a neopracovávané poválečné krajiny, která se u některých z nich stala 

často zobrazovaným tématem.  

Dříve, než se ovšem v podmínkách poválečné české občanské společnosti stačila 

nějaká výtvarná tradice vyvinout, přišla další společenská změna, která razantně zasáhla 

do podoby kultury a vývoje výtvarného i jiného umění.  

 

3.3 Únor 1948 v Kadani a okolí 

Průběh únorových událostí roku 1948 na Kadaňsku nebyl dosud zpracován. Lze 

ale předpokládat, že se nijak neodlišoval od toho, jak prožívala počátek třetí únorové 

dekády tohoto roku většina obyvatel tehdejšího Československa.43 Tento předpoklad 

potvrzují i dochované dokumenty z Kadaňska. V době vládní krize jsou svolávány 

schůze „… v Kadani, Klášterci nad Ohří, Pernštejně (kde byla zvlášť vysoká účast), 

Radonicích, Vilémově a Doupově“ 44, jež mají za cíl podpořit komunistickou variantu 

řešení společenské krize. Podle zprávy informační služby Ústí nad Labem z 24. února 

1948 se kadaňský okres vyslovil „… proti jednání tří  stran, které odvolaly své ministry 

z vlády …“45 a shodl se v požadavku „… vybudovat novou a očištěnou Národní frontu, 

opřenou o pokrokový lid všech vrstev.“46 Jelikož citované úryvky byly vydány v 

„účelové publikaci pro OV KSČ Chomutov“ a jiné o průběhu Vítězného února 1948 

v regionu Kadaňska neexistují, domnívám se, že poměry za vládní krize v této oblasti 

byli podstatně pestřejší než z uvedených dokumentů vyplývá. Po stabilizaci 

společenských poměrů se v padesátých a šedesátých letech přistoupilo k intenzivnímu 

                                                 
43 KAPLAN, Karel: Pět kapitol o Únoru; Brno (doplněk 1997). 
44 MERTOVÁ, Kateřina. Chomutovsko 1945 – 1948, sborník dokumentů. Tisková, ediční a propagační 
služba: Praha, 1989, s. 85. 
45 Tamtéž, s. 85. 
46 Tamtéž, s. 85. 
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„zvelebování“ měst a celého regionu, které mělo nezanedbatelný vliv na proměnu 

agrárního rázu krajiny a historické zástavby města, a projevilo se leckdy i v tématech, 

zobrazovaných kadaňskými výtvarníky. 

Řečeno jazykem statistiky, mělo Kadaňsko v roce 1945, ještě před odsunem 

Němců, 33 488 obyvatel, z čehož 38,4% žilo ve městech. V roce 1950 zde žilo pouhých 

19 723 obyvatel, z toho 43,3% ve městech. O deset let později (1961) se počet obyvatel 

zvýšil na 24 427 (tzn., že ani 15 let po válce ještě nebylo dosaženo stavu z roku 1945); 

ve městech tehdy žilo už 65% obyvatelstva.47 

 

3.4 Počátky industrializace regionu 

Po roce 1948 pomalu začala na venkově kolektivizace zemědělského majetku a 

půdy v jednotná zemědělská družstva. V Kadani byl založen Komunální podnik, do 

něhož byly soustředěny drobné živnosti, a přistoupilo se k likvidaci staré 

„nevyhovující“ zástavby v Říční ulici. Rok 1952: „Podle jednání s. Bakala se rada 

MNV usnesla, aby ulice Dr. Beneše byla přejmenována na ul. hrdiny SSSR kpt. Jaroše a 

název Masarykovo náměstí zrušit. Bylo také navrženo pojmenování parku za kostelem 

na ´Sady pionýrů´. (…) V tomto roce se poprvé přistoupilo k tomu, že se počala 

omezovat činnost soukromých firem a proto byl ONV dán návrh na likvidaci 

krejčovských živností, protože Oděvní tvorba stačí všechny zákazníky vyřizovat sama.“ 
48 V průběhu první poloviny padesátých let tak kromě kolektivizace venkova začala 

také likvidace samostatných řemeslných živností a jako odměna za budovatelské 

nadšení měla působit výstavba panelových domů a infrastruktury.  

Pro oblast průmyslu v období 1948 – 1989 sehrálo klíčovou roli znárodnění dolů 

a těžkého průmyslu v říjnu 1945, a především pak uchopení moci komunistickou 

stranou roku 1948, která v trendu zestátňování vydatně pokračovala až do úplného 

potlačení soukromé obchodní a podnikatelské činnosti. Průmyslová výroba v severních 

Čechách se po roce 1948 rozdělila na tzv. prvovýrobu, zahrnující těžbu uhlí a 

energetiku a druhovýrobu, tedy produkci pro „výrobní a konečnou spotřebu“. Už to 

naznačuje směr vývoje mapovaného kraje.   

„12. května 1956 byly zahájeny otvírkové práce na novém lomu Prunéřov. Jeho 

dolové pole se nacházelo severně od nádraží ČSD Prunéřov a táhlo se až k jižnímu 
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úpatí Krušných hor. Obec Prunéřov se v tomto dolovém poli nacházela a musela 

později proto ustoupit těžbě.“ 49 A nebyla jediná. Nechci předbíhat, ale jen do konce 

sedmdesátých let zmizelo jenom v těžebním prostoru dolu Nástup dalších devět obcí. 

Jejich osud byl zpečetěn pravděpodobně již roku 1958, kdy byly v Prunéřově vytěženy 

první tuny uhlí s pomocí nové techniky; což mělo za následek stavbu důlní transportní 

techniky, doprovodných budov, a především také první úvahy „o vybudování nové 

energetické základny – jak se tehdy říkalo palivoenergetické základny socialismu (příl. 

č. 8). Protože se v chomutovsko–pětipeské pánvi nacházejí značné zásoby energetického 

paliva, bylo rozhodnuto, že tato základna bude vybudována právě tady. Výstavbou 

velkolomů, které by palivovou základnu tvořily, byl pověřen národní podnik Doly 

Nástup Prunéřov.“50 Tento národní podnik stihl ještě téhož roku zprovoznit těžební 

oblast Doly Nástup Tušimice, které měly za úkol dodávat surovinu na výrobu energie 

pro první ze čtyř elektráren na Kadaňsku, elektrárnu Tušimice I., jejíž výstavba začala 

již roku 1959. V letech 1945 – 1960 vzrostlo množství vytěženého uhlí z necelých 700 

000 tun uhlí na cca 2 800 000 tun.51 

Není mým cílem mapovat těžební či energetickou historii regionu, chci tímto 

stručným výčtem informací jen poskytnou určitou ilustraci o rychlé a brutální proměně 

po staletí zachovalého neměnné krajiny Podkrušnohoří (příl. č. 9). Ne zcela všichni 

výtvarníci tuto situaci reflektovali, někteří ji ve své tvorbě záměrně ignorovali a 

zobrazovali kraj tak, jak si ho přáli ve svých vzpomínkách zachovat, jiní se prostě 

proměnou okolí (alespoň ve své tvorbě) nezabývali. Stejně jako měla v předešlých 

obdobích na tehdejší společenskou a kulturní atmosféru vliv spíše národností složení, 

jsou pro společenskou oblast na Kadaňsku období po roce 1948 charakteristické 

výstavba a industrializace, které potlačily kulturní sféru. V Československu vládl 

proletariát a významnější a viditelnější posun ve společnosti přišel až s politickým 

uvolněním, nabývajícím na intenzitě v šedesátých letech. 

 

3.5 Pováleční výtvarníci  

Z postav, které zde uvádím, tvořila většina i po roce 1968, některé z nich se však 

stáhly do ústraní a přestaly (protože většinou neměly možnost) svou tvorbu prezentovat, 
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jiné z postav výtvarné scény z regionu odešly. Důvodem, proč je do tohoto období 

zařazuji je to, že do tohoto rozmezí spadá výraznější část jejich tvorby a společenského 

zapojení – především v šedesátých letech. 

Začnu opět nejstarším, a tím byl Karel Kundrát (1900-1968). Přišel do pohraničí 

s rodinou z jižních Čech. V Kadani působil jako učitel a ve volném čase se věnoval 

malbě. Jeho trvalým námětem byla zátiší s květinami. V roce 1953 se i s celou rodinou 

odstěhoval do Mariánských Lázní. 

Dalším pedagogem – malířem byl Josef Kokeš (1906-1967). Do Kadaně se 

přistěhoval, už jako aktivní výtvarník z Vysočiny (zde se věnoval malbě krajiny). 

Maloval bez předběžných skic, olejovými barvami a vždy s cílem obraz hned dokončit 

(a la prima). Stejným způsobem pokračoval i ve svém novém bydlišti, pokud tedy 

zrovna nevyučoval matematiku a kreslení na místní škole, ve které také roku 1947 

uspořádal svou první samostatnou výstavu. V jeho tvorbě zcela jednoznačně vítězí 

příroda – stromy, nebe, řeka. Dochovaly se však i obrazy zachycující město.52  

Významnou uměleckou osobností, přesahující oblast Kadaňska, byl Karel 

Havlíček (1907-1988). Původem z Berlína se dostal v době vojenské služby do Prahy a 

poté jako vystudovaný právník přijal úřednické místo v Děčíně. Po několika služebních 

přeloženích se jako přednosta policejního úřadu ocitl roku 1946 v Kadani. 

Jak se dostal ke kreslení popisuje sám v rozhovoru pro severočeský kulturně-

politický měsíčník „Dialog“: „Já jsem měl už v dětství sklony ke kreslení. A nejen 

k němu. Také k divadlu, neboť jako školák jsem účinkoval v divadelních hrách, a má 

literární dílka ve školním věku, v nichž jsem nechával fantazii volný průběh, byla vysoko 

hodnocena. Dokonce jsem se uplatnil jako recitátor. Takže tu byla vlastně konkurence 

třech nadání a žádné nemělo v té době prvenství. Až někdy ve 23 letech prodralo se 

výtvarné umění do popředí. (…).“53    

Po roce 1948 odjel do Plzně, kde se jeho kresby shodou náhod dostali do rukou 

ředitele Uměleckoprůmyslového muzea, Jindřicha Čadíka. Díky němu získal možnost 

vystavit své kresby v Brně (ve spolupráci s Karlem Teigem, který měl napsat 

předmluvu do výstavního katalogu), což však komunisté zakázali. Po krátkém období 

v Plzni se Havlíček vrátil do Kadaně. Svým uměním, které nesplňovalo tehdejší 

režimem určené estetické požadavky, se živit nemohl. Za pomoci Josefa Kokeše získal 
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místo výtvarníka v Thunské porcelánce v Klášterci nad Ohří. Zde se setkal s další 

výraznou výtvarnou osobností, Jaroslavem Ježkem. Spolu vytvářeli jedny z umělecky 

nejhodnotnějších produktů tohoto závodu (příl. č. 10). V roce 1955 bylo však umělecké 

oddělení zrušeno a Havlíček zůstal opět bez práce. V roce 1956 se na léčebném 

v Karlových Varech setkal s psychologem Ivem Pondělíčkem.54 Ten mu na základě 

svých kontaktů pomohl získat členství Svazu československých výtvarných umělců, což 

Havlíčkovi umožnilo pořádat samostatné výstavy (např. 1963 v Mánesu55) a nabízet 

k prodeji své fantaskně-realistické kresby.56  

Snad prvním z výtvarníků, který přišel po osvobození do Kadaně (4. června 

1945), byl Jan Víšek (1908-1995). Narodil se ve Slatiňanech a své sklony k malování 

získal zřejmě po matce. Jan Víšek inklinoval už od mládí k levici. V roce 1927 vstoupil 

do Komunistické strany Československa, což bylo pravděpodobně také důvodem 

častého střídání míst v době jeho pedagogického působení. „V srpnu 1945 byl jmenován 

okresním osvětovým inspektorem při Okresní správní komisi v Kadani. Ve své funkci 

nejen pomáhal znovuoživení kulturního života v pohraničí, zásluhu má však také na 

záchraně mnoha kulturních památek, ohrožených poválečnými zmatky, ale také 

nepochopením či hrabivostí některých lidí, kteří tehdy do pohraničí přišli. Má zásluhu 

na záchraně devíti listin, stvrzujících privilegia městečka Vilémova – nejstarší z nich je 

z r.1342. Zachránil před zničením tzv. Želivský oltář Panny Marie z r. 1526 od Mistra I. 

W. (…).“57 V roce 1949 se rozhodl, že se bude věnovat pouze výtvarné činnosti a 

působení ve Svazu českých výtvarných umělců. Vyjadřoval se nejčastěji malbou a 

kresbou, která od počátečního realismu přešla postupem času k jistému zjednodušení. 

Pracoval s dvěma stěžejními tématy – s přírodou (podobně jako Josef Kokeš), (příl. č. 

11); a s městem Kadaní. Oproti Karlu Havlíčkovi neměl Víšek problémy svou tvorbu 

prezentovat; a usiloval také o založení výstavní síně a galerie. Byl pravděpodobně 

jediný z kadaňských výtvarníků, který se mohl díky členství ve Svazu českých 

výtvarných umělců živit jako profesionální malíř „na volné noze“. Těžce nesl 

ekologickou devastaci krajiny a lesů na Kadaňsku v sedmdesátých letech a je jedním ze 

zdejších výtvarníků, kteří toto dění ve své tvorbě reflektují. Za vše vypovídají díla 

nazvaná „Život a smrt“, „Už nebude žít“ či „Tvrdý zásah“.    
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Velmi silný vztah ke Kadani a jejímu okolí má také významná osoba naší 

moderní výtvarné scény – Josef Liesler (1912 - 2005). Snad proto, že pocházel z česko-

německé rodiny a  hlásil se vždy k české národnosti, zůstal jako jediný z regionálních 

výtvarníků meziválečného období po roce 1945 v Čechách. Je tedy jediným 

představitelem, spojujícím obě období, k jejichž diskontinuitě došlo odsunem 

německého obyvatelstva z pohraničí. Narodil se 19. září 1912 ve Vidolicích, později se 

rodina přestěhovala do Kadaně. Nové bydliště ovlivnilo jeho budoucí životní dráhu. 

Našel totiž na půdě domu, do něhož se nastěhovali, truhlu s časopisy „Die Kunst“, jež 

přinášely čtenářům reprodukce významných výtvarných děl světového umění. Malý 

Liesler si tyto časopisy nosil jeden po druhém z půdy do bytu a reprodukce bedlivě 

studoval.   

Po absolvování kadaňské německé občanské školy a měšťanky byl přijat na 

české reformní reálné gymnázium do Karlových Varů. Jeden z jeho tehdejších 

spolužáků, Jan Rabas z Krušovic ho později popsal jako „kluka z Kadaně, který se 

výborně učil a maloval jak Rembrandt.“ Z hlediska výtvarného rozvoje osobnosti Josefa 

Lieslera však byl v Karlových Varech důležitější jiný moment - setkání s profesorem 

kreslení a malířem Aloisem Boháčem. Ten podporoval Lieslerovy snahy tím, že mu 

zapůjčoval své výtvarné monografie a zval ho k sobě domů na konzultace o jeho tvorbě. 

Boháč byl první činný výtvarník, s nímž se Josef Liesler potkal. Z dob studií 

v Karlových Varech pochází také Lieslerův první obraz, olej, portrét spolužačky Lilky 

Dubové.  

Svou výtvarnou činnost chtěl Liesler rozvíjet po maturitě na Akademii v Praze, 

s tím však nesouhlasil jeho otec, který si přál, aby syn zvolil školu praktičtějšího 

zaměření. Josef Liesler tak roku 1934 nastoupil na Vysokou školu architektury a 

pozemního stavitelství v Praze, jejíž studijní program obsahoval i malbu. „Malí řský 

obor na Karlově náměstí vedl Oldřich Blažíček, učil zde Josef Sejpka a Cyril Bouda, 

sochařský obor měl Karel Pokorný. Mezi Lieslerovými spolužáky byl Josef Hlinomaz, 

který později sběhl k divadlu, Jiří Brdečka, František Jiroušek, Bohuslav Čížek, Václav 

Hejna, mladý Vincenc Kramář.“ 58 Studia Josef Liesler dokončil roku 1938.  

Poté dostal nabídku učit na gymnáziu, ale jen pět hodin týdně. To ale na obživu 

nestačilo. V říjnu 1939 nabídl sochař Vincenc Makovský skupině mladých umělců, 
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mezi nimiž byl také Liesler, aby v době, kterou měl rezervovanou v salónu U Topičů 

pro svou vlastní expozici, místo toho uspořádali výstavu svých vlastních obrazů. Mladí 

tuto nabídku přijali a tak vznikla výtvarná skupina „Sedm v říjnu“, jež si za program 

zvolila humanizující subjektivismus a snahu odklonit se od surrealistického uchopování 

světa k prozaické realitě, zobrazované výrazně expresionisticky. Oněch sedm tvořili: 

Arnošt Paderlík, Zdeněk Seydl, Václav Hejna, Josef Liesler, Jan R. Michálek, Václav 

Plátek a Věra Gabrielová (Frágnerová).  

Další tvorba i osobní život Josefa Lieslera jsou ovlivněny realitou druhé světové 

války. Na svých plátnech vyjadřoval nesouhlas s pomnichovským uspořádáním a 

válečnými událostmi. Často do obrazů začleňoval nejrůznější symboly. O jeho postoji 

k realitě protektorátu a okupace vypovídají názvy jeho děl z tehdejší doby (jako např. 

„Matky v koncentrácích“ či „Poslední večeře“). On sám se ke konci války staral 

především o to, aby příbuzní z německé části jeho rodiny mohly zůstat v Čechách (to se 

mu ale nakonec nepodařilo). Od roku 1945 působil jako profesor kresby na ČVUT 

odkud po únoru 1948 odešel a dále působil už jen jako profesionální umělec. Poté co 

v padesátých letech zanikla veškerá svobodná umělecká spolková činnost, se stal 

členem Skupiny 58 a krátce také skupiny Radar.59 V liberálnějších šedesátých letech 

mohl uspořádat v městech západní Evropy celou řadu výstav. Získal také mnoho poct a 

ocenění. V roce 1968 vystoupil z komunistické strany a od té doby přestalo jeho dílo 

pro prorežimní normalizační výtvarné kritiky existovat a uznání se mu dostávalo jen 

v zemích západní Evropy. V současné působí v Kadani galerie nesoucí Lieslerovo 

jméno. O jeho vztahu k tomuto místu a rodnému domu ve Vidolicích (příl. č.12) 

vypovídají i jeho osobní vzpomínky. 

„Inu a jednoho krásného dne jsem dostal dopis od pětipeského kronikáře, který 

byl předtím stavitelem, že se o mě dozvěděl, že jsem rodák z Vidolic, a že to zase 

pověděl novému majiteli mého rodného domu, nějakému inženýrovi z Kadaně, že jsem 

se v tom domě narodil a že jsem zasloužilý umělec. Ten mi zase poslal plány přestavby – 

jestli proti tomu nic nemám, nebo co bych navrhoval. Dojel jsem do Vidolic, srdečně 

jsme se seznámili, já mu pochválil jeho úpravy, které v podstatě respektovaly starou 

dispozici, byl jsem pozván, abych, kdykoliv bych chtěl, si v rodném domě zase prožil pár 

dnů svých prázdnin. Nevyužil jsem toho nikdy. To, co ve mně dýchalo mým mládím 
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v domě i ve vesnici, bylo pryč, a jezdit si pro drásající smutek bych pokládal za určitý 

druh sadismu. (…) Myslím, že jsme si ještě vyměnili pár dopisů a za rok, když jsem si na 

zapřenou (doma) udělal svůj sentimentální výlet na Kadaňsko, šel jsem v Pětipsech 

navštívit pana kronikáře.“60  

Poslední z postav, Jaroslav Ježek (1923 - 2002), přivedla na Kadaňsko jeho 

práce v porcelánce v Kláštereci nad Ohří. Narodil se v Podlesí na Příbramsku a do 

porcelánky nastoupil poté, co po konci druhé světové války absolvoval výtvarnou 

výchovu na Pedagogické fakultě University Karlovy a Uměleckoprůmyslovou školu 

v Praze. V klášterecké továrně na porcelán bylo tehdy právě založeno výtvarné 

středisko, jež vytvářelo návrhy nových porcelánových servisů a dohlíželo na uměleckou 

úroveň nových produktů. Ve výtvarném středisku pracoval s výše zmíněným Karlem 

Havlíčkem. Když bylo v roce 1955 oddělení zrušeno, působil jako ředitel učiliště 

klášterecké porcelánky. Spolu s Havlíčkem tvořili progresivní a na tu dobu umělecky 

pokrokovou dvojici. Mnohé z jejich návrhů však byly pro sériovou výrobu porcelánu, 

která byla alfou-omegou tehdejší poválečné produkce, příliš technologicky náročné. 

Mimo návrhů jídelních servisů a souprav, za něž byl roku 1958 oceněn na bruselské 

výstavě Expo, vytvářel Jaroslav Ježek také plastiky, nejčastěji ptáky a koně.61 (příl. č. 

10)  

 

3.7 Občanská společnost po roce 1948  

Po nástupu komunistické strany k moci bylo svobodné sdružování občanů 

v nejrůznějších spolcích a iniciativách totalitním státem potlačeno stejně jako německé 

spolky na přelomu let 1938-1939. Některá politická témata, konkrétně parlamentní 

forma vlády a dodržování demokratických zásad, se staly nežádoucími a ilegálními. 

„Možnosti disentu ve východní Evropě se rychle ztenčily; disentující intelektuálové 

nemohli očekávat od široké veřejnosti jinou než apatickou odezvu; a komunistické 

systémy dané oblasti si vytvořily ´imunitu´vůči revolučním povstáním.“62 Situace 

v Československu se začala pozvolna měnit v šedesátých letech. Z politického výsluní 

pomalu začínali mizet nejdemagogičtější funkcionáři a ve straně se začínalo mluvit o 

nutnosti reforem. S jejich ekonomickou částí přišel v prosinci 1963 na schůzi ÚV KSČ 

                                                 
60 LIESLER, Josef. Adie Jolie. Hak: Praha, 2000, s. 17. 
61 KOSTOVÁ, Lubomíra. Třicet let Jaroslava Ježka v Karlovarském porcelánu. Galerie umění Karlovy 
Vary, 1979.; Klášterecký porcelán 1794-1994. Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha, 1994, s. 35. 
62 BAUMAN, Zygmunt. Social Dissent in the East European Political Systems. Archives Européennes de 
Sociologie 12, číslo 1, 1971, s. 49–50. (Přeložila autorka Bakalářské práce; dále jen „překl. aut.“) 
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Ota Šik. „Upozornil, že v naší republice je nutno zásadní otázky řešit v předstihu před 

SSSR a zdůraznil, že je nezbytné vytvořit trh spotřebitele.“63 Tato liberalizace trhu byla 

všeobecně zavedena roku 1966 a nesla s sebou v porovnání s předchozími i 

následujícími lety hospodářské zlepšení – snížila se především materiálová a 

energetická náročnost výroby. 

Nastal čas otevřených diskuzí (týkajících se i dříve tabuizovaných témat), ve 

kterých se po delší době uplatnili i ti, kteří předtím své myšlenky šířili pouze v utajení a 

pod hrozbou politické perzekuce a po dlouhé době také získalo na váze veřejné mínění. 

Celkově uvolněná atmosféra, naplněná poprvé v poúnorové éře pocitem svobody se 

velmi zřetelně projevila v kultuře. Jedná se o krátkou, ale díky oslabení cenzury 

umělecky význačnou epizodu, která se projevuje ve všech kulturních sférách – od filmu, 

přes divadlo či literaturu až po výtvarnou činnost a její prezentaci. Oproti pomalejším 

reformám ekonomickým se liberalizace v kulturním prostředí zřetelně projevovala už 

roku 1963. Do divadelních her začaly pronikat věty dříve veřejně nepublikovatelné a 

„na podzim byla v jízdárně pražského hradu otevřena výstava slovenského umění – 

první expozice moderního umění u nás od února 1948.“64  

 

3.8 Šedesátá léta v severních Čechách a na Kadaňsku 

Zatímco v širším regionu severozápadních Čech je možné už v padesátých letech 

pozorovat činnost několika oficiálně uznaných a kontrolovaných výtvarných spolků, 

v bývalém ústeckém kraji podobné snahy začínají až na počátku šedesátých let. 

V Mostě a Teplicích probíhaly kolektivní výstavy, v Kadani se pak podobné dění 

netýkalo přímo jen výtvarného umění, ale oživilo celé kulturní dění ve městě. Vznikly 

zde tři kulturně zaměřené spolky. V roce 1962 zahájily činnost dva z nich – Kladivadlo 

a Fotoklub.  

První z nich, jak je patrné už z názvu, se věnovalo dramatické tvorbě a jeho 

působení v Kadani začalo poněkud kuriózním způsobem. Šlo o amatérské divadelní 

seskupení, pocházející z Broumova, které se přestěhovalo do Kadaně poté, co jeho 

členům vedení tušimické elektrárny nabídlo, že jim zde zajistí zaměstnání a byty. 

Dalším, a nejspíše hlavním, důvodem tohoto nezvyklého kroku bylo také to, že se 

kolem skupiny začala v Broumově vytvářet napjatá atmosféra. Ale ani v Kadani 
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64 Tamtéž, s. 86. 
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nezůstal soubor dlouho a v roce 1965 přesídlil do Ústí nad Labem, už jako 

poloprofesionální soubor působící pod tamějším Divadlem Zdeňka Nejedlého.65 

Historie Fotoklubu se vztahuje už jen ke Kadani, kde působil v letech 1962-

1990. Byla to fotoamatérská skupina, jejímž vůdčím členem byl důstojník 

Československé lidové armády Václav Hůrka. Dva roky po svém vzniku začala pořádat 

výstavy na kadaňském náměstí, zvané „Výstavy pod podloubím“. Uskutečnilo se jich 

celkem třiadvacet. Zprvu se fotografové zaměřovali na okolí svého působiště, 

v sedmdesátých letech však začali podnikat fotografické výlety mimo region, nejčastěji 

na Slovensko. Otázkou je, zda byla tato změna zapříčiněna postupující devastací 

krušnohorské přírody nebo zda chtěli poznat jiné prostředí; jisté je však to, že 

fotografická tvorba členů Fotoklubu proměny oblasti Kadaňska příliš široce 

nezdokumentovala. 

 Třetím kulturním spolkem byl „Kruh přátel umění“, založený v roce 1963. Jeho 

domovem byl Klášterec nad Ohří a duchovními inspirátory fotograf Karel Iša a učitel 

Ivo Mička. Ti se snažili, aby v Klášterci nad Ohří vznikla malá galerie, kde by bylo 

možné pořádat výstavy, koncerty či besedy; a za vhodné místo pro její umístění 

považovali zdejší právě dokončovaný kulturní dům. V letáku, který měl klášterecké 

občany informovat o úmyslech a důvodech vzniku nového spolku, stálo mimo jiné toto: 

„Každý ví, v jak překrásném koutu přírody je naše město položeno. A přece se dosud 

našlo málo malířů, kteří by k nám častěji zavítali a zachytili všechnu tu krásu…“ 66 

Proto jednou z hlavních myšlenek obou zakladatelů Kruhu přátel umění bylo, aby pod 

jeho záštitou byli do Klášterce nad Ohří zváni výtvarní umělci, kteří by za úhradu 

ubytování a případný další malý finanční příspěvek zde zachycovali krásy okolí a svá 

díla pak v Klášterci zanechali. Nakolik byla tato snaha naplněna není známo, ale 

výstavní prostor pro prezentaci uměleckých děl, besedy a koncerty nakonec v Klášterci 

nad Ohří vznikl; a to i přes námitky zdejšího městského národního výboru (jeho 

funkcionáři namítali, že činnost výstavního prostoru bude ztrátová a vše bude muset 

zaplatit město; a tvrdili, že když není stálá výstavní síň ani v okresním Chomutově, tak 

proč by měla být v Klášterci nad Ohří); a byl pak paradoxně často využíván jako 

reprezentativní prostor právě kláštereckým městským národním výborem. Poté, co se 

Ivo Mička v roce 1967 z Klášterce odstěhoval, činnost sdružení zeslábla a výstavy 

začali pořádat přímo zaměstnanci kulturního domu. Jediné co z ní zbylo, byla podpora 
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„výtvarného kroužku“, který byl základem pro pozdější výtvarné aktivity v regionu. 

V Klášterci nad Ohří vystavovali, mimo jiné, také někteří z kadaňských tvůrců, kteří ve 

svém působišti podobnou možnost prezentace neměli (Karel Havlíček, František Vlček, 

Herbert Kisza, či Jitka Gavendová).  

Z let 1965-1968 se dochoval měsíčník, nazvaný „Kadaňský kulturní kalendář“, 

v němž byly zveřejňovány programy kin, nabídka vzdělávacích kurzů a program 

vystoupení Lidové školy umění (výtvarný kroužek zmíněn není), představení 

divadelních souborů, které přijely do Kadaně, pozvánky na akce v městské knihovně 

Václava Řezáče, ukázky poezie a pozvánky na plesy. V rámci „Kadaňského kulturního 

jara“, cyklu kulturních akcí v Kulturním domě pracujících a kině Moskva proběhla ve 

dnech 23. – 31. 5. 1966 v KDP výstava obrazů akademických malířů Milana Krause a 

Jaroslava Trnky „Mizející krajina“. 

V „Kadaňském zpravodaji“ z roku 1964 jsem pak našla příspěvek s názvem 

„Abstrakce není hřích“. Na závěr odcituji alespoň jeho úvodní část: „Hodně se nyní 

mluví o tzv. abstraktním umění. Už před řadou let se vědělo, že je to termín nepřesný – 

co je pro malíře konkrétnějšího, než svět barev, čar a tvarů? Užívá se proto řady jiných 

pojmů, z nichž snad nejvhodnější je označení ´nefigurativní umění´, které znamená, že 

malíř chce o světě, v němž žije, hovořit ne už prostřednictvím napodobení skutečných 

předmětů, ale jenom prostřednictvím určitého uspořádání výtvarných prostředků. 

Kdybychom chtěli psát o společenských a uměleckých důvodech vzniku a vývoje 

nefigurativního umění (které jde ruku v ruce s uměním figurativním), musili bychom 

napsat celou knihu. Spor se obvykle vede o srozumitelnost, společenskou funkci tohoto 

umění. Velmi často je však jádrem těchto sporů chybná představa o výchovné funkci 

umění. Mnozí se domnívají, že umění vychovává jen tehdy, když nezastřeně poučuje. 

(…).“67  Kdo tento článek psal a při jaké příležitosti nevím. Autor se podepsal iniciály 

J.H., což odpovídá jménu jediného kadaňského umělce – Josefa Hvozdenského. O něm 

však zmínky jako o přispěvateli či redaktorovi tohoto periodika neexistují. V samotném 

výtisku, ani zbylých dochovaných, jména autorů uvedena také nejsou a na článek 

nenavazuje žádný text v předešlém ani následujícím čísle.  

 

 

 

                                                 
67 J.H. Abstrakce není hřích. In: Kadaňskí zpravodaj. květen, ŠaK při MNV: Kadaň, 1964, s. 2.   



 35 

3.9 Souhrn 

Třiadvacet poválečných let je nejdynamičtější období z celé doby, jež ve své 

práci zachycuji. V souvislosti s poválečnou proměnou Československa se změnilo i jeho 

národnostní a společenské uspořádání, což se odrazilo i ve výtvarné tradici kadaňského 

regionu a osudech jeho výtvarníků. Rozhodnutí vystěhovat z pohraničí obyvatelstvo 

německé národnosti, znamenalo násilné přetržení společenské a kulturní kontinuity. 

S odchodem Němců odešla i paměť a historická vazba k regionu a vzniklo prázdné 

místo, uměle osídlené nově příchozími, kteří k němu neměli žádný vztah. Pár původních 

obyvatel, kteří zůstali a kteří jako jediní mohli pomoci navázat na staré tradice, 

nedisponovalo pro tento úkol dostatečnou společenskou autoritou a bylo nově příchozí 

českou společností spíše trpěno. 

Z regionálního výtvarného hlediska spojuje meziválečné a poválečné období 

pouze Josef Liesler. Ten ale bohužel ve své tvorbě toto dění nereflektoval a po válce 

v regionu ani nežil. Jako jediný z umělců, kteří zde v německo-české společnosti 

vyrůstali, své vzpomínky na tuto dobu ale alespoň publikoval. Ostatní předváleční 

tvůrci byli odsunuti a pro nově příchozí bylo Kadaňsko něčím novým, s čím se teprve 

museli seznámit. Při své tvorbě v novém působišti navazovali na své předchozí 

zkušenosti a umělecké počiny, které ovšem vycházely z prožitku zcela jiné krajinné 

podoby a společenské situace.  

Na počátku šedesátých let se ale začíná objevovat kontinuita nová, zatím mladší 

a kratší, založená na společném sdílení nových zkušeností z pobytu na Kadaňsku a na 

společném sdílení nových poměrů. Někteří se těmto novým poměrům přizpůsobili více 

a měli tak možnost (v situaci, která všeobecně svobodné umělecké a kulturní tvorbě 

nepřála) určité umělecké seberealizace; jiní se tolik přizpůsobit nechtěli nebo jim to 

bylo odepřeno. Těm pak nezbývalo než se bez realizace větších ambicí věnovat jinému 

povolání a z reality běžného života unikat pouze prostřednictvím umělecké tvorby ve 

svém volném čase. Většina z nich dosáhla uznání v šedesátých letech; na významnější 

rehabilitaci si ale někteří museli počkat ještě dalších dvacet let.  
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4. Dvacet let normalizace (1968 – 1989) 

 

4.1 Pražské jaro, srpnová invaze a jejich důsledky 

4. března 1968, poté, co se stal vedoucím ideologického úseku Ústředního 

výboru KSČ Josef Špaček, byla zrušena předběžná cenzura. K otevřenému dialogu však 

byla ochotná stále ještě menší část vedení KSČ. „Bylo také vidět, že naši lidé vidí ostře. 

Hned první hlasy zdola vyjádřili ochotu utáhnout si opasky, bude-li vidět politiku 

s šancí k nápravě. Zdůrazňovala se nutnost brzkých a rozhodných činů, nemají-li se 

vrátit staré poměry.“ 68 Měsíc po těchto událostech byl ústředním výborem jednomyslně 

přijat nový akční program, jehož cílem bylo vypracovat a udržovat „nový model 

socialistické demokracie“ a zakazoval jakékoli straně „monopolizovat socialistickou 

státní moc“. Státní bezpečnost se na základě těchto dokumentů měla věnovat jen 

nebezpečí hrozícímu ze zahraničí. Než se tento model stačil rozvinout, začaly ve 

veřejnosti sílit hlasy, volající po parlamentní demokracii; a celý pokus o realizaci 

„socialismu s lidskou tváří“ skončil s příchodem okupačních vojsk 21. srpna.  16. dubna 

1969 pak nahradil ve funkci prvního tajemníka ÚV KSČ Alexandra Dubčeka Gustáv 

Husák, s jehož jménem je spojeno nové upevnění moci komunistické strany, 

označované jako tzv. „normalizace“.  

 

4.2 Rok 1968 na Kadaňsku  

Sovětská invaze vzbudila na Kadaňsku stejné reakce obyvatel jako v celém státě. 

Okresní noviny „Nástup“, původně týdeník, vycházely po 21. srpnu každý den, i když 

ve zmenšeném formátu a jiné grafické podobě. Jejich vydání z 28. srpna 1968 dominují 

titulky „Nepomáhejme okupantům“ nebo „Proč přišli?“. Z listopadového výtisku se také 

dozvídáme o solidaritě chomutovských středoškolských studentů s pražskou 

studentskou stávkou proti odklonu od polednového směřování politiky. 

Na jaře následujícího roku se ale jejich články změnily; nejprve jen nepatrně. 

Cituji z Nástupu z 24. dubna 1969: „V poslední době se množí na našem okrese 

tendence v zakládání různých klubů a společenství, svolávání debatních večerů a další 

akce pořádané různými organizacemi nebo závodními kluby. ONV se o těchto akcích 

dovídá většinou opožděně, ač jako orgánu státní správy jsou organizace, resp. 
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svolavatelé povinni jej o těchto veřejných shromážděních předem informovat.“69 Z 

článku je jasná snaha o obnovení kontroly společenské činnosti a snaha zabránit 

tendencím, usilujícím o vytvoření svobodné občanské společnosti – veškeré sdružování 

muselo být nahlášené. Normalizační proces vyvrcholil o rok později, když od 26. března 

do 9. dubna vyšla v okresních novinách na pokračování stať ideologického oddělní OV 

KSČ Chomutov „O působení pravicově oportunistických a protisocialistických sil 

v okrese“ – regionální obdoba celostátně proslulého „Poučení z krizového vývoje ve 

straně a společnosti“, která podávala jediný správný výklad událostí roku 1968 a 

označila jeho viníky.70 

 

4.3 Představitelé výtvarné scény na Kadaňsku v letech 1968 – 1989 

Nejstarším z autorů, jehož na základě výše popsaných kritérií řadím do tohoto 

časového období, je Jan Kristofori (1931-2004). Rodák z Podkarpatské Rusi v regionu 

pobyl pouhých osm let, je však důležité, že zde započal svou výtvarnou dráhu. Na 

Kadaňsko přivedlo jeho rodiče, stejně jako jiné občany české národnosti z Podkarpatské 

Rusi, Maďarska, či Rumunska, osíldování pohraničí.71 Usídlili se v Písečnici, na jejímž 

místě se dnes nachází přehrada na pitnou vodu. K výtvarné činnosti jej nejprve přivedla 

výpomocná práce pro reklamní agenturu ve Vejprtech. V roce 1948 nastoupil do učení 

do porcelánky v Kláštereci nad Ohří; pak odešel za prací na Semilsko, kde působil jako 

scénograf ochotnického souboru a také se „protistátně“ angažoval, když rozšiřoval po 

Semilech letáky s nejrůznějšími úvahami o komunismu. Za tuto „protistátní činnost“ byl 

odsouzen na deset let. Poté se živil navrhováním upomínkových předmětů a v roce 1968 

i s rodinou emigroval do Norska. Věnuje se především malbě, pomocí níž také z 

emigrace protestoval proti režimu (například cyklem „Lidská práva“; příl. č. 13).72  

V klášterecké porcelánce také začínal svou uměleckou dráhu medailér a malíř 

Josef Hvozdenský (1932-2009), pocházející z obce Hvozdné u Zlína. V učilišti této 

továrny se vyučil malířem porcelánu, poté pobyl rok na dělnické umělecko-průmyslové 

přípravce v Liberci a nakonec se věnoval studiu na Akademii výtvarných umění, kde 

pak ještě dva roky po absolutoriu (1957) působil jako asistent. „Má vysloveně kresebné 
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cítění, písmo pregnantních tvarů, ostrou až tvrdou geometrizující stylizaci.“73  

Námětem jeho děl byly často Klášterec nad Ohří a Kadaň a jeho práce na toto téma jsou 

často dokumentačním materiálem dávno zaniklých míst.74 

Jako k řemeslu přistupuje ke tvorbě podle svých vlastních slov Ladislav Knap 

(1932), další vyučený malíř porcelánu, tentokráte však v učilišti v Karlových Varech. 

Po dvouletém pracovním pobytu v Turecku dostal místo v nově otevřené lince 

porcelánky v Klášterci nad Ohří. Mimo zaměstnání se především věnoval krajinomalbě, 

zpočátku akvarelem, postupem času i pastelem, temperou či olejem.75  

Mezi malíře-pedagogy, kteří tvořili především v meziválečném období, se může 

zařadit také Rudolf Koblic (1933-2003). Celý život působil jako pedagog na Kadaňsku 

s aprobací matematika – výtvarná výchova. Nejčastěji maloval pastelem. Ačkoliv není 

technicky ani námětově vyhraněný, spojuje jeho obrazy vždy podobné schéma – 

realistické zobrazení, do něhož je včleněn fantaskní prvek. Poprvé vystavoval v Kadani, 

roku 1969.76  

Proměna Kadaně je od roku 1981 s poměrně důslednou systematičností 

zaznamenána na fotografiích publicisty a fotografa Karla Iši (1934). Do Kadaně se 

v uvedeném roce přistěhoval z Klášterce nad Ohří, kde se, jak jsem se již zmínila, 

v šedesátých letech angažoval při vzniku a činnosti tamního Kruhu přátel umění. Stal se 

členem kadaňského Fotoklubu a některých dalších uskupení, s nimiž se často podílel na 

kolektivních výstavách. Ústředním motivem jeho fotografií byla žena.77 

Dalším fotografem, jenž po určitou dobu působil v regionu, je Josef Pavelka 

(1936). Na Kadaňsko se v roce 1970 dostal jako propagační výtvarník a fotograf. 

Zabýval se dokumentací tehdy probíhající stavby elektrárny Tušimice II, fotil také 

různé okamžiky z kadaňských ulic a zhoršující se podobu okolní kadaňské krajiny (obr. 

č. 14). „Kontrapunktem těchto člověkem záměrně konstruovaných technických struktur 

jsou naopak snímky vrásnění popílkovišť vznikajícího za přispění vody a větru a 

měnícího původní krajinu v krajinu zmaru. I z tohoto zdánlivě nevábného prostředí 
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dokázal Pavelka vytěžit záběry působící nejen jako varování před možnými důsledky 

technického rozvoje, ale zároveň fascinující krásou fotografického znaku krajiny… .“ 78 

Nepřehlédnutelnou postavou mezi výtvarnými umělci Kadaňska je pedagog, 

scénograf, publicista a malíř, Vladimír Valeš (1941-2005) z Pochvalova na Rakovnicku. 

Původním povoláním byl učitel a výtvarné tvorbě se věnoval během své pedagogické 

činnosti. Vystavoval na různých kolektivních výstavách, první samostatnou výstavu měl 

v Rakovníku na počátku roku 1968; a po několika dalších výstavách dostal nabídku, aby 

své obrazy prezentoval ve Spojených státech amerických a západním Německu. To 

však překazila srpnová invaze. Po opakovaných veřejných vyjádřeních nesouhlasu se 

sovětskou okupací začal mít v Rakovníku problémy; a tak se v roce 1971 přestěhoval do 

Radonic na Kadaňsko. Kromě výuky na tamější základní devítileté škole se zde začal 

věnovat amatérské scénografii a návrhům kostýmů pro ochotnické soubory. Do roku 

1989 měl značně omezené možnosti vystavovat.79 

Roku 1972 přišel do Kadaně, jako čerstvý absolvent Vysoké školy umělecko-

průmyslové v Praze, Herbert Kisza (1943). Zřídil si zde ateliér, a už o rok později měl 

na kadaňské radnici svou první samostatnou výstavu. Zpočátku své tvorby, v šedesátých 

letech, zobrazoval různé náboženské náměty. V letech sedmdesátých přesunul svou 

pozornost na podobu krajiny Kadaňska, na její postupnou devastaci (příl. č. 15), na 

chátrající opuštěné vesnice. Tato témata zobrazoval dost nelichotivě a otevřeně a 

umělečtí kritici, poplatní režimu, mu to vytýkali.80  

Dalším z řady malířů porcelánu byl Ladislav Steňko (1943). Narodil se 

v Pardubicích, ale dětství už prožil na Kadaňsku. Pracoval v klášterecké porcelánce, 

poté učil malbu porcelánu na učilišti v Karlových Varech. Mezi výtvarníky, kteří se 

většinou věnovali výtvarné tvorbě už od mládí (ne-li od dětství), je výjimkou, protože 

tvořit začal až v pokročilejším věku (poté, co se přestal věnovat sportu). Účastnil se 

uměleckých akcí, pořádaných kláštereckým Kruhem přátel umění. Zobrazoval vždy 

především kadaňskou krajinu, zpočátku pastelem a rudkou, později našel zálibu 

v grafice.81  
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Vznikající tradice a návaznost na první poválečnou generaci výtvarníků se 

projevuje u Vojtěcha Krause (1944). Byl žákem Josefa Kokeše. Po ukončení studií na 

Pedagogické fakultě Olomoucké university, kde studoval výtvarnou výchovu a český 

jazyk, zůstal Vojtěch Kraus v Kadani. Zobrazoval krajinu, koncem šedesátých letech 

pod vlivem postimpresionismu, v letech sedmdesátých už více barevně a realisticky 

(příl. č. 16). Zaměřil se na hory a kopce, oblast poničenou těžbou a rozvojem energetiky 

záměrně ignoroval.82 

Jako propagační výtvarník přišel na konci šedesátých let z Kladenska do 

porcelánky v Klášterci nad Ohří Petr Novotný (1945). Shodou okolností pak získal 

zaměstnání u stavební firmy, jež se zabývala také restaurováním uměleckých památek. 

U tohoto oboru už Petr Novotný zůstal. Mimo to se věnuje grafice, nejčastěji tématům 

marnosti a pomíjivosti, technikou leptu s akvatintou.83  

Pravděpodobně prvním z výtvarníků, který se narodil po odsunu Němců na 

Kadaňsku a také zde zůstal, je Josef Bernášek (1946). Jako jeden z mála z regionu byl 

členem Českého fondu výtvarných umění. Věnoval se sochařství, keramice a 

v zaměstnání, při chomutovském Okresním muzeu, restaurování a konzervování.84 

Dalším žákem Josefa Kokeše je Pavel Wolf (1946). Do Kadaně se přistěhoval 

jako malý s rodiči. Stejně jako Vojtěch Kraus absolvoval Pedagogickou fakultu 

Olomoucké university, taktéž obor výtvarná výchova – český jazyk. Také zůstal 

v Kadani a nakonec zakotvil v oddělení výtvarné propagace tušimické elektrárny. Kreslí 

a maluje zátiší, portréty i krajinu. Typické je pro něj zjednodušování tvarů a 

zvýrazňování kontur.85  

Propagační výtvarná tvorba poskytovala obživu také Jitce Gavendové (1946), 

původem z Plzně. Tvoří nejčastěji šperky a obrázky minimálních rozměrů, tématicky 

vychází z námětů volné přírody.86  

František Vlček (1947) je další osobou spojenou s kláštereckou porcelánkou. Za 

prací se do Klašterce nad Ohří přistěhoval z rodných Domažlic. Inicioval sdružení 

kláštereckých výtvarníků, a v organizační činnosti amatérského výtvarného umění 

pokračoval i poté, co se přestěhoval do Kadaně. Věnuje se sochařství, keramice a 
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plastice; zobrazuje nejčastěji filozofické a duchovní náměty. S jeho dílem se lze běžně 

setkat, stejně jako s dílem Herberta Kiszi, na městských prostranstvích.87  

 Sochy tvoří také Karel Meloun (1950), avšak místo pískovce, se kterým pracuje 

rád František Vlček, využívá Karel Meloun ke své práci kovy, protože je uměleckým 

kovářem a restaurátorem kovů. Na Kadaňsku se narodil a také zde žije a tvoří. Svou 

tvorbu začal prezentovat až těsně před sametovou revolucí – první výstavu měl 

v Chomutově, v roce 1989. V současné době jsou jeho díla velmi často figurativní, 

většinou komentují současné dění a sklízejí, pravděpodobně z tohoto důvodu, od 

veřejnosti rozporuplné ohlasy. Umělecká kritika však neváhá a řadí Karla Melouna 

mezi šedesát nejvýznamnějších uměleckých kovářů světa.88  

Posledním z uváděných výtvarníků bude Luděk Kubát (1952). Prožil dětství 

v Klášterci nad Ohří, kde také později vystudoval učiliště – obor malíř porcelánu a 

keramiky, v němž celoživotně pracuje. Vedl v Klášterci výtvarný kroužek, od roku 1972 

byl členem kláštereckého Kruhu přátel umění. Nejraději se věnuje grafice, kde pracuje 

technikou suché jehly.89 

 

4.4 Občanská společnost v době normalizace 

Občanská společnost „p ředstavuje prostor, v němž si občané uvědomují své 

společné zájmy a prostřednictvím horizontálně působících (na rozdíl od vertikálně 

působících , tj. na principu nadřízenosti a podřízenosti) společenských institucí 

(asociací, sdružení, společenských organizací, církví, odborů, spolků atd.) – tedy 

nezávisle na státu tyto zájmy prosazují.“90 

Z toho je zřejmé, že se o její existenci v tomto smyslu před rokem 1989 mluvit 

nedá. Existovaly však její, řekněme, alternativy. Jelikož veškeré sdružování občanů 

kontroval státní aparát ve službách KSČ, fungovalo tedy logicky vše, co lze považovat 

za alternativu občanské společnosti, na ilegální bázi. V odborné literatuře se o 

podobných sdruženích hovoří jako o opozici, nezávislých iniciativách či disentu. Jejich 

úsilí nejčastěji sledovalo dva směry. Většina z těchto sdružení se snažila prosadit 

dodržování základních lidských práv a rovnost v přístupu státních struktur ke všem 
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občanům, zbylá hnutí se pak zaměřovala na určitou konkrétní činnost s dílčími cíly 

(např. chránit životní prostřední a zabraňovat devastaci přírody).91 Členy těchto hnutí 

bývali vedle „obyčejných“ občanů zpravidla intelektuálové, spisovatelé a umělci 

nejrůznějších oborů; a někdy tato sdružení mohla zpočátku vyvíjet svoji činnost se 

souhlasem státních úřadů. Příkladem, i když ne ze světa výtvarného, může být „Jazzová 

sekce“. „Na rozdíl od většiny (…) začala svou činnost Jazzová sekce zcela legálně. 

Vznikla v roce 1971, když skupina místních jazzových nadšenců získala povolení 

zformovat v rámci Československého svazu hudebníků speciální zájmové sdružení, 

podobné sekci hudební kritiky.“92 Když byl zrušen festival „Pražské jazzové dny“ a 

sekce se bránila tím, že proti tomuto rozhodnutí mobilizovala své stoupence, proměnila 

se v očích režimu v disidentskou organizaci. Následovaly zákazy omezující produkci 

veškeré populární hudby a samozřejmě i soudní přelíčení s vedoucími členy sekce. 

Podobné příklady ze strany výtvarných umělců nejsou známy. Výtvarné umění totiž po 

obsahové stránce nemohlo režim poškodit tolik jako hudba, slovo či film. Omezení se v 

oblasti výtvarné tvorby uplatňovala především tím způsobem, že stranické sekretariáty 

určovaly, které umění je „správné“ (sem spadaly realistické obrazy s ideologickými 

náměty) a které nikoliv. Kultura však, jako celek a včetně výtvarného umění, byla 

zahrnuta v programech nezávislých iniciativ v požadavcích svobody projevu, respektive 

zrušení cenzury. Nejvýznamnějším disidentským hnutí s nejširším záběrem a dosahem 

byla „Charta 77“, která „…přispívala k udržení nezávislé československé kultury 

pořádáním neveřejných koncertů, výstav, divadelních představení a nezávislých 

přednášek, probíhajících v soukromých bytech (zpravidla bytech akademiků, majících 

zákaz vyučovat)….“93 Nutno dodat, že právě tato hnutí hrála stěžejní úlohu při svržení 

totalitního režimu. 

 

4.5 Výtvarné spolky na Kadaňsku 

Normalizace dolehla na severočeské umělce obdobně, jako tomu bylo v celé 

republice. Svaz československých výtvarných umělců byl roku 1969 rozpuštěn (z výše 

zmíněných důvodů), aby byl krátce nato pod stejným jménem znovu založen. Zásadním 

rozdílem však bylo nové složení jeho členů a podmínky, na základě kterých mohli do 
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této organizace vstoupit. Výmluvně o nich vypovídá podtitul svazu „výběrová ideově 

výtvarnická organizace“. Po roce 1970 působili na Kadaňsku pouze dva její členové Jan 

Víšek a Herbert Kisza, což se projevilo i na četnosti prezentace jejich děl na veřejnosti.  

Další možností oficiálního uznání bylo členství v podstatně širším okruhu 

umělců, v „Českém fondu výtvarných umění“, které v severních Čechách zastupovalo 

oblastní středisko v Ústí nad Labem. Členem této organizace nebyl žádný z výtvarníků, 

působících na Kadaňsku. Josef Bernášek využil jiné možnosti a stal se členem sekce 

„uměleckých řemeslníků“, kterou rovněž zastřešoval Český fond výtvarných umění. 

„Další skupina ostatních výtvarníků se mohla uplatňovat jen v rámci zájmové umělecké 

činnosti při okrasním kulturním středisku nebo závodních klubech. To umožňovalo 

uspořádat čas od času výstavu, obeslat nějakou soutěž, zúčastnit se kurzu.“94 To byla 

poslední možnost úředně povolené formy sdružování.  

Této možnosti využila skupina umělců k pravidelnému setkávání. Iniciovali jej 

dva zaměstnanci porcelánky v Klášterci nad Ohří, již zmínění výtvarníci František 

Vlček a Ladislav Steňko. Vycházela z myšlenky společně sdílené výtvarné tvorby a 

následné kolektivní výstavy. První takové setkání proběhlo roku 1978, na chatě jednoho 

ze zakládajících členů, Ladislava Steňka. Zúčastnili se ho: František Vlček, Ladislav 

Steňko, Vojtěch Kraus, Vladimír Valeš a manželé Kiszovi. Následující roky proběhla 

setkání další, a s větším počtem členů. Celkem se takovýchto „Letních soustředění“ 

uskutečnilo pět. Legálnost těchto setkání byla zajištěna spoluprací s Výtvarným 

kroužkem při Kulturním domě v Klášterci nad Ohří, který pak organizoval i následné 

výstavy uměleckých děl vzniklých na těchto setkáních. Žádné ilegální nezávislé 

iniciativy na Kadaňsku nejsou známy. 

 

4.6 Souhrn 

Výtvarníci období normalizace měli jasně dané možnosti – členství ve Svazu 

československých výtvarných umělců umožňovalo lepší prezentaci jejich tvorby, ale 

limitovalo svobodu jejich projevu. Jak již bylo uvedeno, na Kadaňsku působili pouze tři 

takoví umělci. Ti, kteří se do celostátních sdružení, většinou z kádrových či jiných 

důvodů, nedostali, tvořili buďto naprosto soukromě, nebo pod záštitou nějaké místní 

výtvarné organizace. Za jejich pouze „regionální“ popularitu jim byla odměnou větší 

tvůrčí svoboda. Tím, že pravidla byla pevně stanovena a situace stabilní, nejsou u těchto 

                                                 
94 VALEŠ, Vladimír. Kadaňsko výtvarné. Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov: Most, 
2002, s. 86. 



 44 

výtvarníků patrné další zásahy režimu do jejich činnosti – přehlédnu-li omezení tvůrčí 

svobody. 

O to více se však v jejich tvorbě (ať už námětech nebo technice) projevují 

specifika vymezené oblasti. Díky vzniku palivo-energetického komplexu, zahrnujícího 

čtyři tepelné elektrárny, jež zpracovávaly dodávky uhlí z místního povrchových 

hnědouhelného velkodolu Nástup, který v sedmdesátých letech pohlcoval další a další 

části země mezi Kadaní a Chomutovem, dochází ke značné devastaci krajiny. Objevují 

se časté smogy a kyselé deště, které zničily lesy Krušných hor. Tuto proměnu mnozí 

z předlistopadových autorů reflektují, jiní se ji naopak snaží ignorovat. Ale i to lze 

považovat za určité stanovisko vůči situaci v regionu.  

Poměrně četná je také skupina výtvarníků, na které bychom mohli pracovně 

nahlížet také jako na profesionální nebo řemeslné umělce: protože se v oblasti 

výtvarného umění pohybovali ve svém pracovním i soukromém životě. Mám na mysli 

odborně školené keramiky a výtvarníky z porcelánky v Klášterci nad Ohří. Toto 

regionální specifikum – výrobu porcelánu a jeho dekoraci – můžeme tedy také 

považovat za faktor, který ovlivnil počet a sociální skladbu skupiny výtvarných umělců 

na Kadaňsku a škálu používaných výtvarných technik a materiálů.  

V neposlední řadě je třeba upozornit na vznikající vazbu mezi výtvarnickými 

generacemi. Kontinuita předchozího osídlení, přetržená odsunem Němců, se od 

šedesátých let začíná na Kadaňsku objevovat ve své nové podobě a je spojená s tvorbou 

prvních poválečných českých umělců, na níž právě od šedesátých let postupně navázali 

jejich žáci. I když těchto případů, vzhledem ke krátkému časovému úseku, nebylo 

mnoho, naznačují další vývoj situace.  
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Závěr 

 

Za cíl této práce jsem si určila zjistit, zda a nakolik se specifika regionu promítla 

do výtvarné činnosti. Z obsahu práce, myslím, vyplývá, že historické události i 

geografické předpoklady a způsob jejich využití měly na podobu výtvarné tvorby 

značný vliv. Autoři byli zjevně ovlivněni podobou Kadaňska a řekou Ohří.  Jako námět 

pro zobrazení si často také vybírali Krušné hory, historickou Kadaň či flóru okolní 

přírody. Zpočátku bylo důvodem tohoto výběru okouzlení krásou okolní přírody, ta se 

však v druhé polovině dvacátého století začala na základě širokého exploatování 

místních hnědouhelných ložisek radikálně proměňovat. To byl další moment, kdy bylo 

možno pozorovat, jakým způsobem tvůrci reagují na aktuální dění. Mnozí z nich 

zobrazovali podobu zničené krajiny zcela kriticky a otevřeně. Lze tedy tvrdit, že 

geografická specifika kadaňského regionu měla vliv na výtvarnou činnost – a to jak 

v podobě krásy okolní krajiny, tak v podobě přírody, zdevastované těžbou hnědého uhlí 

a oxidem siřičitým z elektráren. Mezi tato specifika je nutno zařadit také výskyt kaolinu 

a výrobu porcelánu, které také nezůstaly bez vlivu na počet výtvarníků a používané 

výtvarné techniky.  

 Nyní k vlivu historie, respektive proměn společenské situace. Na počátku jsem 

se ptala, zda se bude dění v regionu nějak výrazně odlišovat od zbytku území 

obývaného Čechy. Odlišnosti byly značné až do konce druhé světové války, kdy Kadaň 

a její okolí obývalo téměř výlučně německé obyvatelstvo. Také vývoj v období mezi 

roky 1945 a 1948 zde probíhal odlišně od vnitrozemí, především kvůli odsunu Němců a 

novému osídlování zdejších měst a vesnic českým obyvatelstvem. Z dochované tvorby 

tohoto období (do roku 1948), není známo, že by se některý z výtvarníků snažil svými 

náměty společenskou situaci komentovat.  

Ve výtvarných dílech se však společensko-politická situace přeci jen odrážela, i 

když ne konkrétně, ale pouze nepřímo. Zde mám na mysli odsun Němců, který navždy 

přerušil návaznost starší tradice výtvarného umění na Kadaňsku, uvolnil prostor pro 

nově příchozí české umělce a tím v oblasti regionálního výtvarného umění de facto 

vytvořil novou a zatím prázdnou sféru, čekající na své naplnění.  

Po roce 1948 se rozdíly ve společenském vývoji regionu a vnitrozemí rychle 

setřely. Ve výtvarné tvorbě můžeme sledovat, i když v malé míře, jak politické uvolnění 

šedesátých let, tak i snahy o sdružování se mimo oficiální sféru v době normalizace. I 
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když jsou pozorovatelné rozdíly mezi společenským zařazením kadaňských výtvarníků, 

nenajdeme mezi nimi nikoho v tvorbě vyloženě ideologicky zaměřeného, ani nikoho, 

koho by režim politicky persekvoval.  

Bod, který se mi nepodařilo v plné míře postihnout, je zjištění, nakolik se u 

autorů, kteří přišli na Kadaňsko odjinud, promítla do jejich tvorby změna bydliště. 

Vystopovat nějaké zásadnější změny v oblasti zobrazovaných témat, použitých 

výtvarných technik nebo posuny v myšlenkovém poselství jejich výtvarných děl je 

nesnadné, protože není k dispozici dostatek materiálu pro možná srovnání.  

Poslední, čtvrtá kapitola práce také naznačila, že v sedmdesátých a osmdesátých 

letech minulého století se výtvarné tvorbě na Kadaňsku věnovala poměrně početná 

skupina autorů. Období po roce 1989 ukázalo, že to nebyl to náhodný jev, protože 

někteří z nich dosáhli v podmínkách svobodné občanské společnosti pozoruhodných 

úspěchů ve výtvarném umění i v jiných oblastech. V devadesátých letech vznikly 

v Kadani dvě galerie. Toto vše ve svém celku vypovídá o tom, že výtvarná tradice, 

budovaná postupně a víceméně nahodile od roku 1945, se stala trvalou součástí identity 

tohoto regionu.  
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