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Anotace 

Úvod bakalářské práce nastíní politický vývoj v Československé republice v letech 

1948–1989. Hlavním tématem bude zachytit rozdíl mezi oficiální a neoficiální scénou 

českého uměleckého života v letech 1968–1989, zastoupenou umělci Stanislavem 

Kolíbalem a Josefem Malejovským. Obsahem bude porovnat podmínky, ve kterých 

tvořili během normalizace i před tímto obdobím, srovnat kvalitu jejich tvorby, porovnat 

pro a protirežimní postoj k umělecké tvorbě a v neposlední řadě jejich politický názor 

nejen v uměleckém projevu. Text se kromě života umělců zaměří i na vývoj skupin, ve 

kterých se pohybovali, výstavy a projevy ostatních uměleckých činitelů.  
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Abstract 

Czech artist in the years 1968–1989: Servant or a hero? Stanislav Kolibal and Josef 

Malejovsky 

Introduction of the bachelor thesis outlines the political developments in 

Czechoslovakia in 1948–1989. The main theme will capture the difference between 

official and unofficial scene Czech artistic life in the years 1968–1989, represented 

artists Stanislav Kolibal and Joseph Malejovsky. The content will compare the 

conditions in which they formed during the normalization throughout their lives, before 

the normalization period, compare the quality of their work, and compare the 

regime/anti-regime attitude to art and not least their political position not only in artistic 

expression. Text in addition to life artists will also focus on the development of groups 

in which worked, exhibitions and other artistic expressions factors.  
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Úvod 

Důkladně obsáhnout a popsat složité období normalizačních let po umělecké stránce 

není jednoduché. V této době se část umělecké činnosti odehrávala za zavřenými 

dveřmi, které se ne všechny po roce 1989 otevřely. Tím se téma Český umělec v letech 

1968–1989 stává nevyčerpatelným zdrojem zkoumání. Neexistují žádné publikace, 

které by dokázaly pojmout detailně každou výstavu, spolek, seskupení či veškeré další 

aktivity umělecké branže. Mým cílem ovšem není pokusit se dopodrobna zmapovat 

tento úsek dějin, nýbrž dvěma uměleckými osudy přiblížit, jak se žilo na opačných 

protipólech tehdejší společnosti umění, ukázat možnosti exhibice jejich děl a vzájemnou 

podporu ve vzniklých spolcích ať už stejně smýšlejících nebo osobnostně rozmanitých.  

Stanislav Kolíbal je vynikající umělec s historií nabytou domácími i zahraničními 

zkušenostmi. Se svojí skromnou povahou projevil nejednou kuráž a odvahu, aby 

se mohl svobodně projevit.  

Josef Malejovský představuje oficiální stranu umění, která tvoří v duchu 

socialistického realismu nadiktovanou politickou mocí. Sám v průběhu života působí 

ve státní sféře pod vlivem Komunistické strany Československa. 

Tato práce nemá být kritikou umění ani politickým či uměleckým rozborem. Každá 

kapitola uvede čtenáře do politické situace v rozmezí let 1945–1989 a následně poukáže 

na to, jak jednání státních úředníků ovlivnilo chování umělecky činných obyvatel 

Československa.  

Poněkud poetický podtitul ,,Sluha, nebo hrdina?“ se pak prolíná celým dokumentem 

a jednotlivá fakta naznačují, kdo byl oním služebníkem či odvážlivcem. 

Uvedené skutečnosti jsou podloženy kvalifikovanou odbornou literaturou.  
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1. Český umělec v letech 1968–1989  

1.1. Před rokem 1968 

1.1.1. 1945–1948 

(i) Politický vývoj 

Od začátku května 1945 do února 1948, tj. po odchodu nacistických vojsk v rámci 

druhé světové války do vítězství komunistické strany, vznikla na našem území tzv. třetí 

Československá republika. Prezidentem je stále Edvard Beneš, který se za války stáhnul 

do londýnského exilu. ,,V březnu 1945 opustili prezident E. Beneš a představitelé 

londýnské emigrace Velkou Británii a odletěli do Moskvy, kde je čekala klíčová 

vnitropolitická jednání o podobě a programu nové vlády.“1 Zde se dohodli na svázání 

politického života do několika politických stran soustředěných v Národní frontě. 

Parlament se tedy skládá ze čtyř českých – Komunistická strana Československa, Česká 

strana národně sociální, Československá strana lidová, Česká strana sociálně 

demokratická, a dvou slovenských stran – Demokratická strana a Slovenská národní 

rada. ,,Předpokladem svobodné a demokratické společnosti je pluralita politických stran 

a fungující parlament. Tyto dva principy však nebyly v období tzv. třetí republiky 

naplněny.“2 Agresivnost komunistické strany, zastoupené především Klementem 

Gottwaldem, vzala iniciativu do svých rukou a ještě před jednáním v Moskvě byl 

prezidentu Benešovi předložen návrh na sestavení vlády, který byl základem celého 

jednání. „Výsledek byl kompromisem především mezi názory SNR a zastánci 

centralističtější podoby státu a mezi názory londýnské emigrace a moskevského vedení 

KSČ, avšak samotnému jednání dominovala připravenost a sebevědomí komunistů 

podpořené aktuální situací vývoje válečné i mezinárodněpolitické situace. Sami 

komunisté jednání v Moskvě považovali za svůj úspěch. Naopak E. Beneš s výsledkem 

jistě příliš spokojen nebyl.“3 30. března na závěrečné schůzi moskevských porad 

se první poválečná rada dala považovat za dohodnutou. Vznikl tzv. Košický vládní 

                                                 
1
 http://www.vlada.cz/cz/urad-vlady/historie/doba-povalecna-1945---1948-50552/, vyhledáno 7.4.2015 

2
 STEHLÍK/LUKEŠ/JUNEK 2008a, 50 

3
 http://www.vlada.cz/cz/urad-vlady/historie/doba-povalecna-1945---1948-50552/, vyhledáno 7.4.2015 

http://www.vlada.cz/cz/urad-vlady/historie/doba-povalecna-1945---1948-50552/
http://www.vlada.cz/cz/urad-vlady/historie/doba-povalecna-1945---1948-50552/
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program, který byl 5. dubna 1945 opět projednán a schválen v Košicích. ,,Obnovený 

československý ústavní pořádek měl plně zaručit ústavní svobody, zejména svobodu 

osobní, shromažďovací, spolčovací, projevu mínění slovem, tiskem i písmem, domovní, 

listovní tajemství, svobodu učení a svědomí a náboženského vyznání.“4 Zásadní se pak 

stala otázka hospodářské obnovy státu, která obsahovala znárodnění hospodářství, 

sociální zabezpečení všech vrstev pracujících obyvatel (potraviny, důchody) a obrození 

vědy, vzdělání a kultury. Ovšem ČSR se týž programem těsně spojila se Sovětským 

svazem po vojenské, politické, ekonomické a kulturní stránce v rámci pomoci 

při znovuvybudování válkou poškozeného státu, tj. vrácení předmnichovské hranice 

státu, reparace a budoucí mír, zrovnoprávnění mužů a žen, volební právo atp. Nová 

vláda tedy měla 16 českých a 9 slovenských členů v čele s ministerským předsedou 

Zdeňkem Fierlingerem.  

Již na podzim 1945 proběhla reorganizace vlády, ale její největší změny přišly 

s volbami do Ústavodárného shromáždění v květnu 1946. Za českou stranu jednoznačně 

zvítězila KSČ, za slovenskou Demokratická strana s nadpoloviční většinou.5 Do čela 

předsednictva zasednul Klement Gottwald se svou osobně složenou vládou, která byla 

2. července 1946 prezidentem Benešem jmenována. Tento stav, po prvních a posledních 

demokratických volbách, probíhající hlasováním občanů pomocí lístků pro a bílých 

lístků proti, lze považovat za nedemokratický. Komunistická strana začala během let 

1945–1948 systematicky přebírat moc, ovládat bezpečnostní složky a ve velkém 

znárodňovat průmyslové podniky, banky a pojišťovny. Na léta 1947–1948 je vyhlášen 

dvouletý plán hospodářské obnovy, který měl vytvořit základnu pro předpokládaný 

další vývoj národního hospodářství. O faktické podřízenosti Československa 

Sovětskému svazu svědčí i naše odmítnutí hospodářské pomoci a nepřijetí Marshalova 

plánu na přímý Stalinův nátlak. Komunistická urputnost vedla až k demisi některých 

členů vlády k 20. únoru, kterou prezident Beneš k 25. únoru 1948 přijal. Gottwald 

okamžitě zrekonstruoval vládu podle svých představ s příslibem účasti i Jana Masaryka, 

                                                 
4
 http://www.vlada.cz/cz/urad-vlady/historie/doba-povalecna-1945---1948-50552/, vyhledáno 7.4.2015 

5
 Vítězstvím KSČ nastane do budoucna zánik Demokratické straně a komunisté tak ovládnou celou 

Československou politiku. 

http://www.vlada.cz/cz/urad-vlady/historie/doba-povalecna-1945---1948-50552/
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dosavadního ministra zahraničí. Ten se ale k budoucí totalitní vládě nepřidal. Dne 

10. března 1948 byl nalezen na nádvoří Černínského paláce mrtvý. Ve stejný den 

Gottwaldova vláda představovala Ústavodárnému shromáždění svůj Akční plán 

na změnu Ústavy, která do budoucna zajišťovala totalitní ovládnutí státu 

Komunistickou stranou Československa. Prezident Beneš s novým zněním Ústavy 

nesouhlasil a nepodepsal ji. Chtěl abdikovat, ale nechal se přesvědčit Gottwaldem a 

neodstoupil. ,,Komunisté tak dostali čas nejen nechat schválit Ústavu parlamentem (což 

se stalo 9. května), ale také uspořádat 30. května podle nové Ústavy volby.“6   

,,Po nedemokratických volbách konaných dne 30. května 1948, kdy byla připuštěna 

jen tzv. jednotná kandidátka Národní fronty (získala 86.6 procent hlasů a všechny 

mandáty), a po abdikaci prezidenta Beneše 7. června 1948, již novému režimu nestála 

v cestě žádná překážka.“7  

Ten socialismus, který se po válce jevil jako záchrana, budoucí naplnění potřeb a ten, 

který odsouhlasil národ při volbách, se únorem 1948 razantně změnil. Nastupující 

Klement Gottwald započal éru vykonstruovaných procesů, strachu a nejistoty.  

(ii) Kulturní vývoj 

První poválečná léta se nesou ve znamení znovu otevřených uměleckých škol 

a volného vystavování. Umělci tvoří pod vlivem surrealismu, expresionismu i art brut 

a v jejich tvorbě se odráží jak radost z nově nabyté svobody, tak otřes ze zážitků 

posledních let.  

,,Mladá generace tehdy nastupovala rozrůzněna v mnoho individualit a mohlo 

se zdát, že české umění bude se na té široké základně rychle rozvíjet.“8 ,,Osudy české 

umělecké generace, jejíž příslušníci se narodili zhruba mezi lety 1920–1935, byly spjaty 

s kontradikčními dějinami Československa. Levou politickou orientací navazovala tato 

generace na příklad meziválečné avantgardy.“9 ,,Mladší se vyvazovali z bezkrevné a 

                                                 
6
 ČORNEJ/POKORNÝ 1999a, 375 

7
 http://www.vlada.cz/assets/Od-Prazskeho-jara-do-Revoluce-1989.pdf, vyhledáno 7.4.2015 

8
 CHALUPECKÝ 1994a, 17 

9
 SLAVICKÁ/PÁNKOVÁ1995a, 8 

http://www.vlada.cz/assets/Od-Prazskeho-jara-do-Revoluce-1989.pdf
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v lepším případě tradicionalistické výuky programovým zájmem o dědictví moderního 

umění a tázáním po soudobém pohybu umění v demokratickém světě.“10 

Vývoj prvních třech let od konce druhé světové války přál pokračování nebo vzniku 

uměleckých seskupení. Mezi pokračujícími skupinami z válečných či meziválečných let 

je to surrealistická Skupina 4211 v čele s teoretiky Jindřichem Chalupeckým a Jiřím 

Kotalíkem. Vznikla v roce 1942 a jejím heslem se stala stať Jindřicha Chalupeckého 

,,Svět, ve kterém žijeme“. Skupina 42 byla jak výtvarné tak literární umělecké sdružení 

ovlivňující budoucí rozvoj české tvorby. Zanikla nástupem komunismu v roce 1948 

především pro její surrealistické zaměření. Skupina Ra, jejíž činnost byla započata před 

druhou světovou válkou a nelegálně se vyvíjela během druhé světové války, 

pokračovala svojí tvorbou prostřednictvím sérií výstav roku 1947 a účastí 

na Mezinárodní konferenci revolučních surrealistů v Bruselu. ,,Ve Skupině Ra 

se scházejí umělci inspirovaní rovněž surrealismem, ale více se zajímající o poezii 

obrazu samu: Bohdan Lacina, Václav Tikal, Josef Istler, Václav Zykmund.“12 Jejich 

konec ale přišel také v roce 1948, kdy komunisté odsoudili surrealismus jako ideově 

scestný směr a tvorbu Skupiny Ra zakázali. 

 V oficiální tvorbě 40. let 20. století je pevně nastolen socialistický realismus, 

oficiální umělecký směr založený již roku 1932 Komunistickou stranou Sovětského 

svazu pro tvorbu literární, výtvarnou i hudební. Podstata Sorely, jak se směru zkráceně 

říká, spočívá v tvorbě děl zobrazujících oslavu vládnoucího režimu, úspěchy dělnické 

třídy v zemědělství a průmyslu a oslavu Sovětského svazu jako takového. 

Mezi vyznavače tohoto umění v řadách poválečných umělců patří architekt Jiří Kroha 

nebo spisovatelka, a v letech 1946–1948 také kulturní atašé na Československém 

velvyslanectví v Moskvě, Jarmila Glazarová. Vznikají také první pomníky tohoto 

směru, například pomník Sbratření od Karla Pokorného z roku 1946 nebo Partyzán 

(1947) od Vincence Makovského. 

                                                 
10

 SLAVICKÁ/PÁNKOVÁ 1995b, 8  
11

 Skupina 42: F.Gross, F.Hudeček, K.Lhoták, J.Kotík, L.Zívr a další 

12
 CHALUPECKÝ 1994b, 17 



 

 

 

10 

 

,,Vždycky to začalo nějakou velkou výstavou nebo ideologickou konferencí. V roce 

1947 byla výstava sovětských národních umělců na Žofíně. To se ještě mohlo diskutovat. 

Václav Černý to velmi zkritizoval, dokonce tu prázdnou oslavu přirovnal k nacismu. Jiní 

to pochválili, například Jiří Kroha, což byl opravdu kovaný komunistický teoretik. Ze 

sovětských příkladů (třeba výstava Architektura zemí Sovětského svazu, Ždanova teorie 

odvozená ze Stalinových blábolů o jazykovědě) se pak všichni snažili postavit nějakou 

teorii, vytvořit vzor nového umění, optimistického, třídního, s novým hrdinou.“13 

Únor 1948 se stal zásadním mezníkem, jenž do dosavadního vývoje zasáhl.  

Aplikace Stalinova sovětského socialismu na naši zemi do budoucna způsobí katastrofu. 

 

1.1.2. 1948–1957 

(i) Politický vývoj 

Situace v zemi se zdramatizovala. Po květnovém ,,vítězství“ komunistů, kdy 

se v předvolební kampani nesmělo agitovat proti společným kandidátkám 

pod výhružkou stíhání a zatčení za protistátní čin, Benešovy červnové abdikaci, která 

měla za následek šikanu všech jeho obdivovatelů navštěvujících ho v místě jeho 

bydliště od jednotek Státní bezpečnosti, celková nespokojenost obyvatelstva s novým 

komunistickým diktátem narůstala, hospodářská krize se prohlubovala. Předseda vlády 

Klement Gottwald byl po Benešově abdikaci nejprve pověřen vykonáváním všech 

povinností spojené s touto funkcí, a poté, na doporučení ÚV KSČ, Národní shromáždění 

Gottwalda zvolilo 14. června 1948 prezidentem. ,,O den později byla ustavena nová 

vláda vedená zkušeným komunistickým politikem a odborovým předákem Antonínem 

Zápotockým.“14  

První demonstrace, projev nespokojenosti obyvatel se současným stavem ve vládě, 

přišly už v létě 1948 během tzv. sletů sportovního klubu Sokol. Komunistická strana 

zareagovala zatýkáním, odsouzením a čistkou klubu Sokol natolik, že z ní stvořila zcela 

                                                 
13

 http://www.ceskatelevize.cz/ct24/exkluzivne-na-ct24/historie-cs/141282-socialisticky-

realismus/, vyhledáno 8.4.2015 
 Rozhovor na téma sovětský realismus mezi historikem umění, Jiřím Tomášem Kotalíkem z 

Akademie výtvarných umění v Praze a Pavlem Janouškem, literárním historikem z Ústavu pro českou 

literaturu Akademie věd ČR, vedený Vladimírem Kučerou. 
14

 http://www.vlada.cz/assets/Od-Prazskeho-jara-do-Revoluce-1989.pdf, vyhledáno 8.4.2015 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/exkluzivne-na-ct24/historie-cs/141282-socialisticky-realismus/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/exkluzivne-na-ct24/historie-cs/141282-socialisticky-realismus/
http://www.vlada.cz/assets/Od-Prazskeho-jara-do-Revoluce-1989.pdf
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komunistickou organizaci. Poslední smutné drama onoho roku přišlo 3. září se smrtí 

Edvarda Beneše. ,,Benešův pohřeb se však shodou okolností konal ve stejnou dobu, kdy 

z Moskvy dorazily instrukce k razantnímu utužení režimu v celém sovětském bloku.“15 

Symbol nesouhlasu s komunistickým režimem definitivně zemřel.  

Vláda měla odteď možnost zasahovat do všech složek života. Nejen že mají 

pod dozorem celou národně hospodářskou, ekonomickou, politickou a kulturní sféru, 

chtějí se lidem dostat i do hlavy. Vytváří proto vykonstruované politické procesy, 

jejichž nesmyslné podklady mají definitivně podlomit lidskou psychiku a zastrašit 

potencionální nepřátelé, tj. odpůrce komunismu. Éra politických procesů trvala od února 

1948 do poloviny 50. let 20. století. Podnětem k odsouzení se stalo cokoliv, rozsah 

trestu mohl být jakýkoliv. Zaslepení Stalinovým vlivem a následné nelítostné nakládání 

s lidskými životy dohnalo do sebe zahleděné komunisty i k odsouzením a popravám lidí 

z vlastních řad. Konec etapy teroru se datuje smrtí Josefa V. Stalina a Klementa 

Gottwalda v první půli března roku 1953. Ovšem politické procesy v Československu 

trvají až do roku 1959, kdy odsoudili a popravili posledního, Vladivoje Tomka. 

Po smrti Gottwalda se prezidentem stává dosavadní předseda vlády, Antonín 

Zápotocký. ,,Jako vedoucí funkcionář státostrany i z titulu státních funkcí nese – spolu 

s K. Gottwaldem, R. Slánským, A. Čepičkou, J. Dolanským, V. Širokým a dalšími – 

plnou odpovědnost za nastolení a provádění organizovaného násilí v Československu. 

Spolurozhodoval o zatčeních, internacích, podílel se na přípravě politických procesů a 

zavádění všech forem poúnorového teroru.“16 Jeden z mnoha neslavných činů v úřadu 

prezidenta byla měnová reforma v červnu 1953, která vyvolala odpor ze strany 

československého obyvatelstva v podobě povstání v Plzni násilně potlačeného 

Československou armádou a Lidovými milicemi. ,,Zásah armády v roce 1953 v Plzni 

proti protestujícím dělníkům Škodovky ukázal, jak daleko je ochoten zajít „odborářský a 

dělnický“ prezident.“17 Československé stranické vedení je okamžitě pozváno 

                                                 
15

 ČORNEJ/POKORNÝ 1999b, 379 
16

 https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/prezidenti-v-minulosti/antonin-

zapotocky.shtml, vyhledáno 8.4.2015  
17

 https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/prezidenti-v-minulosti/antonin-
zapotocky.shtml, vyhledáno 8.4.2015 

https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/prezidenti-v-minulosti/antonin-zapotocky.shtml
https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/prezidenti-v-minulosti/antonin-zapotocky.shtml
https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/prezidenti-v-minulosti/antonin-zapotocky.shtml
https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/prezidenti-v-minulosti/antonin-zapotocky.shtml
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do Moskvy, kde se Zápotockému dostane kritiky. Na další dva roky se stahuje 

do ústraní. 13. listopadu 1957 Zápotocký umírá. 

 

(ii)  Kulturní vývoj 

,,Tímto nástupem socialismu vznikla také pro umělce docela zvláštní situace. 

Nikterak nebyli zaujati proti socialismu a mnozí s ním přesvědčeně souhlasili. […] 

Socialismus se představil jako velkolepý projekt budoucnosti. Jenže tento projekt neměl 

souvislost se skutečností.“18 Léta 1948–1953 jsou obdobím ostrého střetu komunistické 

moci a kulturní sféry. Pod hrozbou perzekucí mizí z našeho státu do zahraničí řada 

významných osobností. Ti, co rovnou neemigrovali, byli akčními výbory Národní 

fronty vyřazeni ze svých organizací a následně existenčně postiženi. ,,Těžký osud čekal 

ty představitele kulturní inteligence, kteří byli odsouzeni k hrdelním či mnohaletým 

trestům ve vykonstruovaných politických procesech (Záviš Kalandra, Jan Zahradníček 

aj.). Komunistický režim také programově izoloval kulturní dění od Západu a všech 

domácích demokratických tradic.“19  

Politikové chtěli po umělcích umění pro lid, umění konvenční v realistické formě. 

,,Něco jiného je socialistický realismus do doby, kdy je to otázka spekulací a diskuzí, 

a dobou po únoru 1948. Od toho okamžiku do toho vstupuje i strach. Stává se z toho tak 

závazné dogma, že vymezování se, co je a co není socialistický realismus, a přihlášení 

se k němu, je nesmírně důležité. Rozhodování se tvůrců přiklonit se k tomuto proudu 

mělo někdy i existenční rozměry. Bylo to rozhodování, kdy šlo o život.“20  

Cesta byla dvojí: podvolit se a přivyknout nařízenému trendu nebo ne. Architektům 

byla vnucena dekorativnost, sochařům realistická podoba plasticky zjednodušených děl 

                                                 
18

 CHALUPECKÝ 1994c, 23 
19

 http://www.slu.cz/slu/cz/projekty/webs/popularizace/postery-sylaby-publikace-1/poster/1-
cyklus/1010-sylabus_barva.pdf, vyhledáno 9.4.2015 

20
 http://www.ceskatelevize.cz/ct24/exkluzivne-na-ct24/historie-cs/141282-socialisticky-

realismus/, vyhledáno 9.4.2015 

 Rozhovor na téma sovětský realismus mezi historikem umění, Jiřím Tomášem Kotalíkem z Akademie 

výtvarných umění v Praze a Pavlem Janouškem, literárním historikem z Ústavu pro českou literaturu 
Akademie věd ČR, vedený Vladimírem Kučerou. 

http://www.slu.cz/slu/cz/projekty/webs/popularizace/postery-sylaby-publikace-1/poster/1-cyklus/1010-
http://www.slu.cz/slu/cz/projekty/webs/popularizace/postery-sylaby-publikace-1/poster/1-cyklus/1010-
http://www.slu.cz/slu/cz/projekty/webs/popularizace/postery-sylaby-publikace-1/poster/1-cyklus/1010-sylabus_barva.pdf
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/exkluzivne-na-ct24/historie-cs/141282-socialisticky-realismus/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/exkluzivne-na-ct24/historie-cs/141282-socialisticky-realismus/
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a s malíři byl ujednán kompromis, který povoloval mimo daný socialistický realismus 

i impresionismus a malbu fauvistického typu.21 

Vzorem z minulosti se měl stát reprezentant salonní malby 19. století, malíř Václav 

Brožík, a za nejlepší soudobé umělce se má uznávat Vratislav Nechleba a jeho žák, Jan 

Čumpelík, velký propagátor socialistického realismu. ,,Oba se dobře uplatňovali 

do té doby hlavně jako portrétisti dobře situovaných zákazníků.“22 Začaly vznikat díla 

s náměty jako Díkuvzdání českého a slovenského lidu generalissimu Stalinovi, který 

,,leží kdesi stočen a při ledabylé technice tohoto malíře asi málo z něho zbude, odváží-li 

se je kdo rozvinout“23, od již zmiňovaného reprezentanta doby Jana Čumpelíka, obraz 

Lánská akce od Jiřího Hrušky nebo díla Vojtěcha Tittelbacha. Dále obrovská sgrafita 

tvořená Adolfem Zábranským a Richardem Wiesnerem na téma vítání československé 

armády. Umělci byli přesvědčeni, že pod jejich rukama vznikají skvělá díla a honoráře 

od stranických papalášů jim to jen potvrzovaly.  

Tradice pomníků a památníků v letech 1948–1957 začala směřovat k velikánům 

té doby. ,,Léta socialistického budování výrazně proměnila sestavu pražských pomníků. 

Nejedlého éra přinesla celou řadu pomníků vybraným velikánům národní kultury, 

stranou však nezůstaly ani pomníky politické.“24 Vedle prostorového zpodobnění 

Gottwalda a dalších významných pro socialistických postav, vzniká během let 1952–

1955 monstrózní Stalinův pomník v Praze[1]. ,,Vytvořit sochařský figurální portrét J. V. 

Stalina, postihnout v něm celou krásu a sílu jeho osobnosti, v níž jsou shrnuty 

nejvznešenější vlastnosti lidu, jehož je rodným synem a moudrým rádcem, […] to byl 

opravdu úkol nejvýš vznešený a svrchovaně náročný.“, čteme v hodnocení soutěže 

od Lubora Káry v časopise Umění.“25 Většina návrhů vůbec neprošla ani prvním kolem 

soutěže. Na rozhodování měla komise týden, po kterém vzešlo jméno Otakar Švec, 

jeden z posledních žáků J. V. Myslbeka, nadaný nástupce sochaře Jana Štursy. Stavba 

obludného veledíla započala v zimě 1952 a, i když Stalin v březnu 1953 zemřel, umělec 

                                                 
21

 Z předchozích let stále platil zákaz surrealistické a abstraktní tvorby jako tvorby nepřátelské realitě, 

úpadkové a buržoazní.  
22

 CHALUPECKÝ 1994d, 24 
23

 CHALUPECKÝ 1994e, 25 
24

 HOJDA/POKORNÝ 1996a, 219 
25

 HOJDA/POKORNÝ 1996b, 209 
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byl mnoha českými básníky ujišťován, že Stalin vlastně nezemřel.26 Není divu, že 

po takových prohlášeních propadl umělec depresím a spáchal měsíc před dokončením 

díla sebevraždu. Vzniklou „stavbu“ čekal podobný osud, když po Stalinově smrti přišlo 

odhalení kultu jeho pravé osobnosti a následné odstraňování všech jeho pomníků a 

odkazů po celém Sovětském svazu. ,,Naprostá likvidace Stalinova pomníku se začala 

připravovat již od srpna 1962.“27  

Od roku 1948 bylo dopřáváno vzdělání ve školách podle komunistických norem. 

To znamenalo, že je učili tomu, co komunisté sami chtěli, aby uměli a vytvářeli – díla 

pro stát v realistické formě. Studenti byli podporováni stipendii, výstavami 

a zakázkami. Jenže tvořit bez vzoru a opory z předchozích let, bez žádné zahraniční 

inspirace, žít umělecky jen z toho, co jim ukazovali ve škole, nebylo dlouhodobě 

možné, resp. to popírá základní umělcovu podmínku pro tvorbu, kterou je především 

svoboda. Ale ve státě, kde ani přemyšlení nemůže být svobodné, pokud nechcete být 

stíháni, se opět dostanete před dvojí možnost: jít s davem, konvencemi a tvořit řízeně 

nebo pracovat na vlastní riziko, odkázán pouze sám na sebe.  ,,Museli ovšem počítat 

s tím, že nebudou ani vystavovat, mnohdy nebudou ani mít kde na svém díle pracovat, 

a těžko říct, čím se budou přitom živit. Ale přijímali tento úděl bez rozmýšlení jako 

pouhé nezbytí.“28 

,,Na meziválečné české umění navazovat už nemohli. Řízením osudu z avantgardních 

umělců té generace mnozí tu už nebyli – Rykr, Štýrský, Janoušek, Wagner, Diviš 

předčasně zemřeli, Toyen emigrovala, Šíma se už do Čech nevracel, Saleman přestal 

malovat. Mladší surrealisté se vzdali, někteří nechali práce, někteří ztratili hlavu 

a přizpůsobili se. Jenom rozptýlená hrstka umělců zůstala věrna svému umění 

a rezignovala tedy na veřejné působení. Mezi novou generací a jejich předchůdci 

nebylo téměř kontinuity.“29 

                                                 
26

 Prohlášením ,,Stalin vlastně nezemřelʻʻ chtěl neznámý autor pravděpodobně poukázat na velikost a 
umístění sochařova díla, prostřednictvím něhož bude Stalinův odkaz lidem pořád na očích. 

27
 HOJDA/POKORNÝ 1996c, 217 

28
 CHALUPECKÝ 1994f, 26 

29
 CHALUPECKÝ 1994g, 25 
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Co se uměleckých spolků v tomto období týče, hlavní dva spolky, Uměleckou 

besedu a Mánes, semlel nový systém. ,,Místo nich se stal nyní centrální organizací 

výtvarníků onen Svaz30, proměněný z organizace odborové v organizaci ideovou, která 

měla monopol na pořádání výstav i vydávání časopisů.“31 Rozpuštění se nevyhnul ani 

spolek Myslbek, Hollar či Kruh výtvarných umělkyň. V uvolňující atmosféře 

postalinské a pogottwaldovské32 je od roku 1956 opět povoleno zakládání uměleckých 

seskupení. Již roku 1957 se vytváří a poprvé vystavuje početná skupina Máj 5733 a 

poprvé se s oficiální výstavou ukáže i skupina Trasa 5434, založena již roku 1954, kdy 

jednou neoficiálně vystavovala. Mezi další založený spolek umělců patří Šmidrové, 

jejichž začátek činnosti se datuje mezi léty 1955–1957. Jejich vzniku předchází 

neoficiální výstava 1.Malmuzherciáda.  

Výstava velkého významu, Zakladatelé moderního českého umění, která se taktéž 

uskutečnila roku 1957 v Brně za pomoci kritiků Miroslava Lamače a Jiřího Padrty, 

představila díla expresionisticko-kubistické generace, která do té doby mimo povědomí 

okolí tvořila na základech například Gutfreundových, aby tak povzbudila mladé umělce 

ke tvorbě nejen formálně ohraničeného socialistického realismu. V březnu následujícího 

roku se výstava opakovala v Jízdárně Pražského hradu. 

V této dekádě opouští uměleckou i životní scénu roku 1951 Karel Teige, zakladatel 

avantgardního Devětsilu, velký kritik totality stalinistického režimu, Emil Filla, vůdčí 

osobnost meziválečné avantgardy, o dva roky později; roku 1957 pak Josef Wagner, 

významný český sochař a malíř, žák Štursy a Mařatky, František Kupka, jež se zasloužil 

                                                 
30

 Ústřední svaz československých výtvarných umělců trvající mezi léty 1948-1956; po roce 1956 se 

jméno organizace mění na Svaz československých výtvarných umělců.  
31

 CHALUPECKÝ 1994h, 25 
32

 Ve stejném období, tj. v květnu 1953, začala vysílat Československá televize a od poloviny 50. let 

rychle proměňuje zažité kulturní stereotypy. Důležitou fází se stává období jaro-léto 1956, kdy celá 

společnost, pod vlivem XX. sjezdu sovětských komunistů, žila kritikou Stalinovy osobnosti. 

33
 Skupina Máj 57 zahrnuje umělce: J.Balcar, A.Bělocvětov, V.Beneš, B.Čermáková, L.Dydek, L.Fára, 

R.Fremund, M.Hájek, D.Hendyrchová, F.Chaun, M.Chlupáč, J.Kolínská, J.Martin, M.Martinová, 

J.W.Neprakta, V. Nolč, D.Nováková, Z.Palcr, R.Piesen, J.Rathouský, J.Skřivánek, M.Vystrčil, 

K.Vysušil. 
34

 Skupina Trasa 54 zahrnuje při první výstavě umělce: E.Burešová, V.Heřmanská, V.Jarcovják, 
Č.Kafka, V.Menčík, J.Válová, K.Válová 
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o první abstraktní malby vůbec, Josef Lada, umělec – solitér, který obohatil svět nejen 

dětí o jednoduché malby českého venkovského prostředí. 

 

1.1.3. 1958–1967 

(i)  Politický vývoj 

Po roce 1956 dochází ke společenskému i vládnímu uvolnění. Státní aparát sloučí 

nebo zruší několik odborů a koncem 50. let se začne vláda dožadovat nové Ústavy. 

Ta by měla mít podobu jako Ústava SSSR z roku 1936, opustit od stávající Ústavy 

dotvořené narychlo po vítězném únoru 1948 a zaměřit se na formování ryze 

socialistického státu. Návrh nové Ústavy byl schválen již roku 1960. Téhož roku 

proběhly i volby do Národního shromáždění, které se nedají považovat za volby, pouze 

se potvrdila stávající situace. Nové Národní shromáždění v létě 1960 schvaluje Ústavu 

a tím se, do té doby  Československá republika, stává Československou socialistickou 

republikou, zkráceně ČSSR. Pro další vývoj státu, resp. vývoj ÚV KSČ, byla nová 

Ústava ustanovením jejich absolutní moci a možností „ústavně“ dohlížet a ovládat 

každou část správy země. Nad vším se tyčila kontrola. Vláda se stala prostředníkem 

mezi stranickými usneseními a realizací v praxi. ,,Základní linii politiky státu 

schvalovaly pravidelné stranické sjezdy.“35 Vše se děje pod dohledem prezidenta 

a 1. tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného, zvoleného po smrti Antonína 

Zápotockého v roce 1957. Během 60. let se ale Ústava dostává do konfrontace 

s postupnou liberalizací ČSSR, která vyvrcholila jarem 1968. Novotného politika 

přiblížení se lidem prostřednictvím přehodnocení ekonomické politiky, řešením 

každodenních otázek a životní úrovně obyvatelstva, vyvolávala otázky po svobodě, 

demokracii a vzdálení se od svazujícího a všemocného komunistického aparátu, a tak 

postupně začalo vznikat předjaří 1968. Deset let Novotného vlády tak byla spíše 

defenzíva než rozvíjení moci KSČ ve státě. Uvolňování atmosféry během šesté dekády 

20. století podpořila rozsáhlá amnestie v roce 1960, na kterou bylo propuštěno 

                                                 
35

 http://www.vlada.cz/assets/Od-Prazskeho-jara-do-Revoluce-1989.pdf, vyhledáno 9.4.2015 

http://www.vlada.cz/assets/Od-Prazskeho-jara-do-Revoluce-1989.pdf
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přes 5 tisíc politických vězňů, částečná decentralizace ekonomického řízení státu36, 

účast fotbalové reprezentace na mistrovství světa ve Švédsku a úspěšné podílení 

se Československa na světové výstavě EXPO 58 v Bruselu, která znamenala průlom 

v komunikaci se západním světem. 

 

(ii) Kulturní vývoj 

,,Sklonek padesátých let a počátek let šedesátých byl poznamenán bojem o svobodu 

uměleckého projevu.“37 Na jedné straně se komunisté snažili udržet mocenskou 

a ideologickou kontrolu v kulturních organizacích – vedou kampaně za dokončení 

kulturní revoluce a proti revizionismu38, což vedlo k zákazům a dalším postihům 

umělců. Na straně druhé už se ale nemohli vrátit ke svému předchozímu diktátu 

a uvědomovali si, že je potřeba prezentovat Československo i na západě. V tomto 

období zmatku, utopie, optimismu, technologického snu a degradované kultury 

se Československo od října 1956 připravovalo na rozsáhlou Světovou výstavu EXPO 58 

konající se v Bruselu roku 1958, na které přímo excelovalo – získává hlavní cenu, 

Zlatou hvězdu. Československý pavilon[2] byl koncipován tak, aby představoval, 

jak se žije v Československé socialistické republice: práce – odpočinek – kultura. 

Expozice se přímo jmenovala ,,Jeden den v Československu“. Umělci byli vybráni buď 

pro svoje zkušenost s vystavováním, tzn. z meziválečného období, anebo mezi mladými 

nadšenci. Byla zvolena ta nejzajímavější díla: přes divadelní Laternu Magiku, 

pohádkového Stromu hraček Jiřího Trnky, Kaplanovu turbínu, betatron, vitraj Jana 

Kotíka, po sklo, keramiku a špičkový průmyslový design. To vše završeno stylovou 

restaurací s plzeňským pivem a tichou esteticky doladěnou hudbou.  

                                                 
36

 Tuto částečnou změnu, kdy se jednalo pouze o posílení role podniků a menší svázání s ekonomickým 
plánem státu, komunistický aparát zastavil již roku 1962.  

37
 CHALUPECKÝ 1994i, 27 

38
 Hanlivé označení používané mezi komunisty proti těm z jejich řad, kdo usilují o dosažení 

společenských změn vedoucích k socialismu pozvolnou cestou respektování zákonů a jejich postupné 

změny. Opak dogmatismu.; http://www.totalita.cz/vysvetlivky/revizionismus.php 
[zdroj], vyhledáno 10.4.2015 

http://www.totalita.cz/vysvetlivky/revizionismus.php
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,,Vaše země musí být rájem na zemi, opakovali často návštěvníci československého 

pavilonu.“39 Paradox, lahodící zraku a navozující dojem naprosto bezkonfliktního státu, 

byl na světě.   

,,Právě díky této expozici pak vznikl tzv. bruselský styl, který se na řadu let stal 

součástí českých domácností a života mnoha rodin.“40 Jelikož na bruselské exponáty 

lidé neměli, snažili se doma vytvářet bruselský styl po svém. Vznikaly pak kontroverzní 

díla esteticky nesladitelná s tím, co už doma běžně člověk měl.  

Konec 50. a celá 60. léta se nesou ve znamení vzniku mnoha uměleckých skupin 

a zvyšujícího se počtu výstav. V roce 1958 se vytvořila skupina UB 1241 (dřívější 

Umělecká beseda), která se oficiálně představila až roku 1962 v Galerii 

Československého spisovatele v Praze, přestože žádost o první společnou výstavu 

adresovala výstavní komisi SČSVU již v roce 1959, jak uvádí Jaromír Zemina 

v publikaci České umění 1938–198942. Spojením uměleckých seskupení vzniká Blok 

tvůrčích skupin, který představí svoji velkou výstavu Jaro 62 a následně strhává 

konzervativní vedení Svazu. SČSVU se podvoluje a mezi léty 1965–1970 nechává 

umělcům volný prostor. 

V roce 1958 se pořádá celostátní výstava Umění mladých výtvarníků 

Československa 1958 v Brně, oficiálně organizována komisí pro spolupráci s mladými 

výtvarnými umělci při SČSVU a hlavním iniciátorem, Josefem Císařovským, jejíž 

porota se skládá právě z mladých umělců, což je vzhledem k minulosti velký pokrok. 

,,Stala se první velkou přehlídkou nových tendencí, které se v československém 

výtvarném umění objevily v druhé polovině 50. let, a přispěla k formování nastupující 

generace i Bloku tvůrčích skupin.“43  

                                                 
39

 http://www.ceskatelevize.cz/porady/10176269182-retro/208411000360702/, vyhledáno 10.4.2015 
40

 http://www.rozhlas.cz/archiv/90vyroci/_zprava/expo-58-uspech-navzdory--1397439, vyhledáno 10.4.  
41

 Tvůrčí skupina UB 12, seskupení různorodých uměleckých individualit bez jednotného programu, 

zahrnuje: V.Boštík, F.Burant, V.Janoušek, V.Janoušková, J.John, S.Kolíbal, A.Kučerová, J.Mrázek, 
D.Mrázková, V.Prachatická, O.Smutný, A.Šimotová, A.Vitík, teoretikové J.Šetlík a J.Zemina 

42
 ŠEVČÍK/MORGANOVÁ/DUŠKOVÁ 2001a 

43
 ŠEVČÍK/MORGANOVÁ/DUŠKOVÁ 2001b, 229  

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10176269182-retro/208411000360702/
http://www.rozhlas.cz/archiv/90vyroci/_zprava/expo-58-uspech-navzdory--1397439
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Naopak z výstavy skupiny Trasa 54 probíhající v roce 1959 jsou vyloučeny sochy 

Evy Kmentové a Olbrama Zoubka, ,,protože podle nadřízeného úředníka pražského 

magistrátu svými deformacemi ,,urážejí lidskou důstojnost“.“44  

Vůči oficiální umělecké politice Svazu odporující mladí akademici vytváří v roce 

1960 dvě výstavy: Konfrontace I. a Konfrontace II., které pořádají v ateliérech Jiřího 

Valenty a Aleše Veselého. Představují nefigurativní umění, chmurnou abstrakci malby 

vyjadřující jejich negativní postoje k oficiálnímu umění. Výstava Konfrontace proběhne 

i potřetí v roce 1965 tentokrát v Alšově síni Umělecké besedy v Praze. Mezi další jejich 

akce patří Výstava D (1964, Nová síň v Praze), kde vystavují členové oficiálně 

neuznané skupiny abstrakcionistů Konfrontace45. Katalog k této výstavě je zakázán 

a publikován až v 90. letech.  

,,Ale tlak pokračoval, něco se zakázalo, něco povolilo, a nevůle jen přibývalo.“46 

Do čela Svazu československých výtvarných umělců je koncem roku 1964 zvolen Adolf 

Hoffmeister a nastává reorganizace systémem hlídaného seskupení. K zásadnímu zlomu 

dochází na druhém sjezdu SČSVU, který se konal v roce 1964 v Praze, kde došlo 

k ideovým změnám v oblasti výtvarné kultury, obnově a rozšíření aktivit ve výstavní 

politice, ideové a ediční činnosti i v otázkách vztahu českého umění k zahraničí, jak 

popisuje publikace České umění47. 

V rámci změn se mezi léty 1960–1967 počet výstav a vystavujících rok od roku 

zvyšuje. Mezi nejvýznamnější můžeme zařadit jmenovitě: rozsáhlou výstavu Tvůrčích 

skupin v Umělecké besedě pořádanou v Obecním domě v Praze (1960), výstavu tvůrčí 

skupiny Mánes (1960), výstavu Konfrontace brněnských tvůrčích skupin (1963), 

přehlídka čtyř nejvýznamnějších brněnských tvůrčích skupin: Brno 57, M Brno, 

Parabola a Profil, výstavu Umění 1900–1963 (1963), která po dlouhé době představuje 

vývoj českého moderního umění bez ideologických omezení48, výstavu Rychnov 

                                                 
44

 CHALUPECKÝ 1994j, 27 
45

 Vystavující skupina Konfrontace (založena 1961) ve složení: J.Balcar, V.Boudník, J.Istler, 
Č.Janoušek, J.Koblasa, M.Medek, K.Nepraš, R.Piesen, Z.Sekal, J.Valenta, A.Veselý; texty k výstavě: 

F.Šmejkal, J.Kříž, B.Mráz a D.Veselý. 
46

 CHALUPECKÝ 1994k, 28  
47

 ŠEVČÍK/MORGANOVÁ/DUŠKOVÁ 2001c 
48

 K výstavě vyšel katalog, který je okamžitě zakázán. 
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63/Současná výtvarná tvorba, jež je jednou z prvních svobodnějších mezigeneračních 

konfrontací, výstavu Socha 1964, která je po dlouhé době reprezentativní konfrontací 

českých sochařů, výstavu Aktuální tendence českého umění/Obrazy, sochy, grafika 

(1966), konající se ve všech výstavních síních Prahy a označovanou za první velkou 

nezkreslenou přehlídku českého výtvarného umění 1. poloviny 60. let, na které 

vystavovalo pět generací umělců. V roce 1966 proběhla taktéž obrovská Výstava 

mladých/Obrazy, sochy a grafiky mladých československých výtvarníků – účastníci 

do 35 let, a další. 

Co se vztahu českého umění k zahraničí týká, jsou to pak účasti českých umělců 

na několika ročnících mezinárodního bienále v Benátkách (v letech 1958, 1960, 1962, 

1964, 1966, 1968)49, výstavě Argumenty 1962/Polské a české hledání ve Varšavě 

(1962), dále Jeune avant-garde tchécoslovaque konající se v Paříži (1965), Nouvelle 

géneration tchécoslovaque v Bruselu (1966). 

Dále je v téhle dekádě velice důležité zakládání galerií, kde umělci předvádí svá díla 

dodnes. V roce 1961 vzniká Moravská galerie v Brně, o dva roky později se zřizuje 

Galerie hlavního města Prahy a Středočeská galerie v Praze50. Klíčovou roli ve vývoji 

galerií a vystavování sehrál Jiří Kotalík, který se stal ředitelem Národní galerie v roce 

1967.51 

Od roku 1964 vznikají ještě dvě důležité skupiny: skupina Aktuální umění52 

a Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu – ,,volné sdružení neoficiálních 

undergroundových výtvarných umělců, kritiků, básníků, hudebníků a herců.“53 

Na oficiální straně umění v Československém státě se vytváří umělecké skupiny 

pod záštitou Svazu. ,,Ustavující prohlášení tvůrčí skupiny SČSVU Říjen54 reprezentuje 

oficiální ideologii ovládající soudobou výtvarnou kulturu.“55 Vznik připadá na rok 

                                                 
49

 Od roku 1920 funguje české zastoupení na Benátském bienále konstatně každé dva roky s výjimkou 

několika ročníků. Od roku 1926 má Československo svůj vlastní pavilon. Benátské bienále probíhá 

obročně od roku 1885 až dodnes. 
50

 Od roku 1993 České muzeum výtvarných umění. 
51

 Jiří Kotalík byl ředitelem Národní galerie v letech 1967-1990. 
52

 Členové: M.Knížák, S.Švecová, V.Mach, J.Mach, J.Trtílek 
53

 ŠEVČÍK/MORGANOVÁ/DUŠKOVÁ 2001d, 447 
54

 Členové: L.Čepelák, M.J.Černý, J.Dušek, J.Horník, M.Klivar, R.Kolář, K.Kolumek, V.Kýn, O.Oplt, 

K.Pokorný, V.Sedláček, J.Slavíček, K.Souček, R.Svoboda, J.Šmíd, V.Trefil, V.Zdrůbecký 
55

 ŠEVČÍK/MORGANOVÁ/DUŠKOVÁ 2001e, 222 
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1958, výstava na rok 1960. Roku 1958 se příznačně formuje i Skupina 5856 tvořená 

z umělců starší generace vycházející z uměleckého spolku Mánes. Ten stejný rok 

pořádají i výstavu. Oficiální scéna tehdejšího československého umění je přímo 

ovlivňována sjezdy jak ÚV KSČ, Sjezdy socialistické kultury, tak i sjezdy Svazu 

československých spisovatelů, kde v roce 1967 zazněla tvrdá kritika kulturní 

a společenské situace. I samotný Svaz československých výtvarných umělců si pořádá 

své vlastní sjezdy. První proběhnul roku 1960, na kterém zazněl k umělcům apel 

od tajemníka ÚV KSČ požadující zbavení se ,,abstrakce a formalismu, které jsou 

nepřátelské ideologii komunismu svou estetikou, filosofií nihilismu a programovou 

skepsí.“57 Druhý sjezd (1964) už se nesl v zcela jiném duchu. Pod tlakem požadované 

svobody se mění vedení v podobě Adolfa Hoffmeistera, jak již bylo zmíněno. 

Mezi oficiální akce patřily Benátské bienále, kam ale byli v průběhu let též zahrnuti 

i umělci neideologického zaměření. 

Během let 1958–1967 přichází kultura o spoustu nadaných umělců z předválečné, 

válečné i meziválečné doby. Postupně zemřeli Vincenc Kramář – historik umění, 

sběratel a milovník gotiky, baroka a kubismu, který zanechal Národní galerii svou 

rozsáhlou soukromou sbírku, fotograf František Drtikol, který předčasně ukončil kariéru 

díky politickým vlivům a změnám, Max Švabinský, významný český malíř a portrétista, 

dále akademický sochař a profesor AVU, Vincenc Makovský, architekt Jaroslav 

Fragner a další. 

 

1.2. 1968–1989 

1.2.1. Politický vývoj 

Postupná liberalizace československé společnosti šedesátých let vyvrcholila na jaře 

1968. Hlavním aktérem procesu směřující k vytvoření demokratické a rozvinuté 

socialistické společnosti byl Alexander Dubček, zvolený 4. ledna 1968 za prvního 

tajemníka ÚV KSČ. Byla požadována změna Ústavy, veškeré vyrovnání s nezákonným 

                                                 
56

 Členové: J.Brož, J.Grus, K.Hladík, S.Ježek, A.Kalvoda, V.Kratochvíl, J.Liesler, J.Malejovský, 

V.V.Novák, J.Otčenášek, J.Smetana, A.Sopr, V.Tittelbach, J.Wielgus, R.Wiesner, A.Zábranský 
57

 ŠEVČÍK/MORGANOVÁ/DUŠKOVÁ 2001f, 243 
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přistupováním komunistické strany v předchozí dekádě, jejím přístupem a vlivem 

na řízení státu a celkové společenské reformy založené především na svobodě jedince 

v Československu. 30. března střídá Antonín Novotný na prezidentském postu generála 

Ludvíka Svobodu a jmenuje se nová vláda vedená Oldřichem Černíkem. Během dubna 

až června 1968 se postupně řešily otázky ekonomické a společenské a hlavně rozvoj 

styků se zahraničím. Úzké spojení se SSSR a dalšími socialistickými státy nadále 

pokračovalo, jen se mělo rozšířit mírové soužití se všemi dalšími zeměmi Evropy 

o hlubší kontakt. Asi nejdůležitější politickou aktivitou v těchto měsících bylo 

federativní rozdělení ČSSR, kterou se nové vládě podařilo prosadit. V rámci 

demokratizačního procesu patří k důležitým i novela tiskového zákona, která zrušila 

cenzuru tisku a nastala svoboda publikace. Krátce nato vychází text Ludvíka Vaculíka 

,,2000 slov, která patří dělníkům, zemědělcům, úředníkům, vědcům, umělcům a všem“, 

který ostře kritizuje vývoj Československa po roce 1945, jeho současný stav a varuje 

před neblahou budoucností. Zároveň textem vyzývá spoluobčany k aktivní účasti na 

demokratizačním procesu ve státě. 

,,Uvolnění kontroly sdělovacích prostředků a šokující otevřenost, se kterou se díky ní 

začalo psát a mluvit o temných zákoutích naší moderní historie, nevedly navzdory 

varováním ze strany našich i zahraničních stalinistů k oslabení autority komunistů. 

Naopak – vznikl dojem, že ochota ke kritické sebereflexi je zároveň vůlí k důsledné 

nápravě zločinů a škod a vytvoření podmínek k tomu aby již nikdy nebyly páchány. 

,,Letošního jara vrátila se nám znovu jako po válce velká příležitost,“ psal ve své výzvě 

Vaculík a zároveň varoval: ,,Toto jaro se právě skončilo a už se nevrátí.“58 

Aktivity tzv. Pražského jara byly veřejností přijímány s nadšením. Bohužel to úzké 

spojení se SSSR, kterému se přestala líbit československá „uvolněnost mravů“, 

zapříčinila následná mezinárodní jednání s ÚV KSČ, kde s nadšením přijímáni nebyli.  

,,K řešení celé situace ze strany Sovětského svazu byla nakonec použita síla, a tak 

hodinu před půlnocí na 21. srpna 1968 sovětská vojska překročila hranice ČSSR, vpádu 

se účastnily i jednotky polské, bulharské, maďarské a východoněmecké armády.“59 

                                                 
58

 ČORNEJ / POKORNÝ 1999c, 391  
59

 http://www.vlada.cz/assets/Od-Prazskeho-jara-do-Revoluce-1989.pdf, vyhledáno 13.4.2015 

http://www.vlada.cz/assets/Od-Prazskeho-jara-do-Revoluce-1989.pdf
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Od srpna 1968 do roku 1970 probíhaly rozsáhlé změny ve vedení vlády, stran a 

všech odborů a výborů. Do konce roku 1968 se snažilo vyhovět sovětským 

požadavkům60 s vidinou odchodu vojsk Varšavské smlouvy61 (i přes podepsání 

moskevského protokolu62 ke konci srpna 1968). Důležitou roli v posrpnovém vývoji 

sehrálo vysokoškolské studentstvo, které se svými výstupy63 snažilo demonstrovat 

proti podmínkám moskevského protokolu. Na 18. listopadu 1968, den po pietní oslavě 

k 17.11.1939, byla nachystána třídenní stávka na všech vysokých školách v Čechách 

a na Moravě, kterou chtěli prosadit svých deset požadavků64. Vyhověno jim nebylo. 

,,Do této situace plíživého návratu totality vpadlo hořící sebeobětování Jana Palacha, 

Jana Zajíce a Evžena Plocka na počátku roku 1969.“65 

K 1. lednu 1969 je již jmenována nová vláda – federativní vláda a začínají probíhat 

politické čistky v Komunistické straně, vládě, Národním shromáždění, atd. ,,Nejvíce 

vynucených odchodů z centrálních institucí zaznamenalo ministerstvo zahraničních věcí 

a Československá akademie věd.“66 Z vedení ÚV KSČ byl odvolán Alexander Dubček 

a je nahrazen Gustavem Husákem k 17. dubnu 1969.  

V září téhož roku je pak znovu reorganizována nová vláda, jehož vedení se tentokrát 

nezmění až do roku 1989. Tato skutečnost naznačuje, ,,jak nehybným se stal na další 

dlouhé roky politický život v „normalizovaném“ Československu, v režimu tzv. reálného 

                                                 
60

 Zákaz vysílání ilegální stanice, zákaz perzekuce čs. občanů za styk se Sověty, zakáz některých 

kinožurnálů a tiskovin, zákaz tryzny u pomníku na Václavském náměstí nebo více sovětských filmů v 

našich kinech. 

61
 Varšavská smlouva byla přátelskou smlouvou o vzájemné spolupráci a pomoci, podepsána 14.5.1955 

zeměmi: Albánie (do roku 1961), Bulharsko, Československo, Maďarsko, NDR, Polsko, Rumunsko a 

SSSR.  
62

 Moskevský protokol obsahoval ustanovení o chodu Československého státu mezi SSSR a ČSSR. 
Zásadní normy povolovaly přímé zasahovaní SSSR do politiky zemí tzv. Sovětského bloku a aplikaci 

sovětského modelu na země Varšavské smlouvy. Od těchto norem pak vznikl název normalizace pro 

období v letech 1968-1989.  
63

 13.listopadu 1968 to bylo například setkání studentstva s prezidentem Svobodou a představiteli 

politické špičky, mj. i s rozporuplným Alexandrem Dubčekem, na Pražském hradě, ze kterého vzešly 
jen falešné informace sloužící k uklidnění studentů. Vyvolalo to ovšem pravý opak.  

64
 Jeden z deseti požadavků byla nedotknutelnost základních lidských práv, což zahrnovalo i svobodu 

tisku, vědeckého bádání a umělecké tvorby. 
65

 STEHLÍK/LUKEŠ/JUNEK 2008b, 72 
66

 http://www.vlada.cz/assets/Od-Prazskeho-jara-do-Revoluce-1989.pdf, vyhledáno 13.4.2015 
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socialismu.“67 Změní se akorát vedení státu v roce 1975, kdy po abdikaci Ludvíka 

Svobody je zvolen Gustav Husák novým prezidentem.  

Vývoj dalších šesti let (1969–1975) se nesl ve znamení útlaku společenského, 

kulturního i v běžném životě, který měl znemožnit jakoukoliv aktivitu proti režimu. 

Vše bylo pod kontrolou systému a všechny kroky mimo vyznačené komunistické 

hranice následně postihovány. Společnost byla uplácena sociálními jistotami, které 

vedly akorát k trvalé ekonomické krizi. Ta poté zapříčinila rozšíření úplatkářství, 

klientelismus a černý trh s prací, službami a různým zbožím, což se nese s naší 

společností dodnes. 

,,Se situací nastolenou normalizačním režimem se odmítala ztotožnit část obyvatel – 

skupina tzv. disidentů, která nesouhlasila s režimem a svoji kritiku dávala hlasitě 

najevo.“68 Tato skupina disidentů se zasadila o důležitý vývoj k obnovenému 

dodržování lidských práv.  

V roce 1975 se uskutečnila Konference o bezpečnosti a spolupráce v Evropě69, 

tj. Helsinská konference, kde se Československo zavázalo dodržovat lidská práva 

a následujícího roku byly Mezinárodní pakt o občanských a politických právech 

a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech zahrnuty ve 

Sbírce zákonů. Tento klíčový akt a následná setkání s ostatními signatáři Závěrečného 

aktu, zatčení undergroundové skupiny Plastic People of the Universe a celková 

devastace lidského bytí v Československu vyformovalo program Charta 7770, který 

reprezentovali čeští disidenti. Text programu Charty 77 vznikal v prosinci 1976 a jejím 

hlavním autorem byl Václav Havel. Podstatou tohoto programu mělo být vyvolání 

dialogu se státní mocí ohledně dodržování lidských práv a jejich veřejnou kontrolou. 
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 Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě probíhala od roku 1972 a její Závěrečný akt 

podepsalo 33 států, USA a Kanada. Cílem KBSE bylo zařazení kodexu lidských práv do norem 

mezinárodních a diplomatických vztahů. To, jak jsou realizovány dohody závěrečného aktu, bylo 
sledováno na dalších konferencích mezi léty 1977-1989 (v Bělehradě, Madridu, Vídni, Ženevě), 

http://www.mzv.cz/file/361215/Granty_022104_Helsinsky_proces.pdf [zdroj], vyhledáno 20.4.2015 
70

 Charta 77 představovala jednu z nejvýznamnějších opozičních aktivit v období normalizace. I přesto, 

že programový text nebyl v socialistickém Československu nikdy uveřejněn, zprávy o její činnosti se 

přes zahraničí a aktivitu chartistů, tj. Ti, co podepsali Chartu 77, dostala k veřejnosti.  
http://www.ustrcr.cz/cs/anticharta [zdroj], vyhledáno 20.4.2015 
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K 1. lednu 1977 se vydal text Charty 77, pod který se podepsalo 242 občanů. Celý leden 

se pak nesl ve znamení pomluv a negativních reakcí, které již k 28. lednu donutili 

zasedat představitele české oficiální kulturní scény v Národním divadle za účelem 

aktivně se podílet svými činy na socialistickém vývinu země a také přečíst a podepsat 

tzv. Antichartu.  

,,Odmítnutím podpisu umělci riskovali ztrátu zaměstnání. Většina z nich se v tomto 

morálním dilematu nerozhodla pro konfrontaci, touha po poklidné existenci převládla. 

Od soboty 29. ledna až do 12. února vycházely v Rudém právu na pokračování seznamy 

signatářů tzv. Anticharty.“71  

Svůj podpis během čtrnácti dní (ne)dobrovolně připojilo na 7500 umělců, dále státní 

zaměstnanci a i zaměstnanci jiných profesí, kteří vlastně nikdy neviděli, proti čemu 

se podepisují. Kampaň proti Chartě 77 byla tedy díky donucovacím prostředkům 

úspěšná, mohlo začít stíhání chartistů. Domovní prohlídky, zabavování majetku, 

existenční postižení, které vyvolalo nucenou emigraci, několikahodinové výslechy72, 

pronásledování a zatýkání provázelo život signatářů Charty 77 až do listopadu 1989. 

Jako reakci si Charta 77 vytváří Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) 

k 27. dubnu 1978, který si vzal za úkol ukazovat veřejnosti pokřivenost a protiprávnost 

celého komunistického systému tím, že bude řešit případy obviněných z trestného činu 

podvracení republiky, atp. Stejný rok si představitelé Československa zřídili obrovskou 

propagandu v podobě dvou prvenství: prvního československého kosmonauta 

ve vesmíru a prvního kosmonauta ze země, která nevlastní technologie potřebné 

k cestám do vesmíru. Obojí ztělesněno Vladimírem Remkem. 

Česká společnost si ale postupně uvědomovala prohlubující krizi státu, viditelné 

protesty proti vládnoucí komunistické moci a začala se dožadovat reforem. Za zlom lze 

považovat rok 1985, kdy byl do čela ÚV KSSS zvolen Michail Gorbačov a nastolil 

změny systému v SSSR v podobě perestrojky a glasnosti73. To se samozřejmě odrazilo 
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 http://www.ustrcr.cz/cs/anticharta, vyhledáno 20.4.2015 
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 Dne 13.března 1977 zemřel Jan Patočka, významný český filozof, mluvčí Charty 77, na následky 
způsobené hodinovými výslechy StB. Jeho pohřeb se stal demonstrací odporu proti komunismu v 

ČSSR.  
73

 Perestrojka a glasnosť, tj. přestavba a otevřenost komunistických režimů, měly znamenat změnu-
přestavbu hospodářství a ekonomiky a odhalení-otevřenost informací. 
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i na ÚV KSČ a ve straně začaly panovat neshody. Reformy by byly pro striktní řízení 

státu nebezpečné, ale zároveň jsou nezbytné pro zachování režimu, a tak 

se východiskem situace stává nový předseda KSČ Milouš Jakeš, zarytý konzervativní 

komunista.  

Ani tato nová síla komunistům nepomohla udržet moc na uzdě, reformy byly 

vyžádány, byla nachystána nová Ústava. Změny měly být ovšem jen kosmetické co 

se KSČ a jeho moci nad státem týká. Obyvatelé Československa ale žádali víc.  

Ti, co projevovali nespokojenost s dosavadním systémem, se shlukovali kolem 

různých organizací, seskupení a spolků. Jmenovitě, kromě již zmíněné Charty 77, 

to byly České děti, Nezávislé mírové sdružení, Jazzová sekce, Hnutí za občanskou 

svobodu, českoslovenští katolíci a další. Zároveň se občané reprezentováni Chartou 77 

začali dožadovat osvětlení srpnových události 1968, které stále leželo někde v útrobách 

komunistických šuplíků. Odpovědi se jim nedostalo, což vyvolalo velkou demonstraci, 

která byla násilně rozehnána. Dělo se tak při příležitosti 20. výročí srpna 1968 v roce 

1988. Během roku '88 se pořádalo ještě několik demonstrací, přestalo být zrušeno 

zahraniční vysílání Hlasu Ameriky a Svobodné Evropy74. Při Palachově týdnu v lednu 

1989, kdy proběhla další demonstrace, byla už uplatněna státní síla v podobě Sboru 

národní bezpečnosti a Lidových milicí, mlácení lidí, odsouzení a zatýkání. Zatčení se 

týkalo i Václava Havla, proti čemuž se sepsala petice. Listopadové události pak 

odstartovali demonstrující vysokoškolští studenti, které následně postihl zásah policie 

17. listopadu 1989. O dva dny později bylo ustaveno Občanské fórum75. Velkou roli zde 

sehrála právě Charta 77, která společně s ostatními disidenti a členy odporu režimu 

vytvořila demokratický základ pro transformaci a pád komunistického režimu.  

,,V neděli 26. listopadu v 11 hodin dopoledne se uskutečnila přelomová schůzka. 

V pražském Obecním domě se sešla delegace Ústředního výboru Národní fronty, vedená 

                                                                                                                                               
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/exkluzivne-na-ct24/osobnosti-na-ct24/115974-

perestrojka/ [zdroj], vyhledáno 20.4.2015 
74

 Rádia Svobodná Evropa a Hlas Ameriky vznikly na popud totalitních režimů ve 20.století jako 

informační prostředek necenzurovaných sdělení zakázaných státním aparátem v postižených zemích. 
Byla financována nebo přímo vděčí za svůj vznik Spojeným státům americkým. 

75
 Občanské fórum byla nejsilnější politická strana polistopadových událostí 1989 v čele s předsedou 

Václavem Havlem, která měla vyjednávat s tehdejší Československou vládou. V Bratislavě vzniká o 
den později organizace stejného typu Verejnosť proti násiliu. 
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Ladislavem Adamcem, se členy Občanského fóra v čele s Václavem Havlem. Odpoledne 

na Letenskou pláň přišlo OF podpořit přes půl milionu občanů a OF zveřejnilo 

programové zásady „Co chceme“. V pondělí 27. listopadu se v celé zemi konala 

dvouhodinová generální stávka. Občané volali po zrušení vedoucí úlohy Komunistické 

strany, demokratizaci veřejného života a podpořili požadavky OF a studentů. 

Komunistickému režimu zbývalo jen několik týdnů života...“76 

10. prosince byla přijata abdikace Gustava Husáka a dne 29.12.1989 byl prezidentem 

zvolen Václav Havel[3].  

 

1.2.2. Kulturní vývoj 

(i) Oficiální umění 

Po uvolněných 60. letech a nadějích Pražského jara přišel srpen 1968 jako 

probouzející facka. Pět let svobodného vystavování a publikování pod záštitou Svazu 

výtvarníků vedeném meziválečným komunistou a obhájcem moderního umění, 

Adolfem Hoffmeisterem, skončilo. Co byl pro většinu konec svobodného umění, byl 

pro jiné začátek prokomunistického rozvoje. Ta nespokojená část s dosavadním stavem 

volného umění se po srpnových událostech zmocnila Svazu a zorganizovala Svaz nový.  

,,Vybrali z dosavadních členů ty, na jejichž pasívní podporu se mohli spolehnout, 

k nim pro jméno také několik známých umělců staré generace, a ostatním pomalu 

a neochotně dovolili, že se směli registrovat jako výtvarníci z povolání, tedy jacísi 

výtvarníci – řemeslníci – jinak by totiž byli postihováni jako osoby bez zaměstnání, tedy 

podle existujících zákonů ,,povaleči“ a ,,příživníci“.“77  

Znovu stejná degradace, jakou si kultura prošla po únoru 1948, byla na světě. Svaz 

výtvarníků teď představuje seskupení ,,průměrných, podprůměrných nebo neschopných 

umělců a pseudoumělců, jejichž aktivita je podněcována především komplexem 

méněcennosti, kterým nejvíce trpí ti, co se zmocnili vůdčích pozic.“78 Tahle skupina teď 

zabrala všechny výstavy, umělecké soutěže, nákupní komise, výtvarnické školy a to vše 
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pod záštitou Ministerstva kultury, které je dotovalo a podporovalo. Vydávají jediný 

výtvarnický časopis a nesmyslné články v Rudém právu79 o mladých nepoddajných 

umělcích, kteří propadli antisocialismu, oslavují destrukci a násilí a plánují politický 

převrat. Komunističtí umělci – ideologové nevěří novému umění mladých či politicky 

nezainteresovaných, protože si ho ve své malosti nedokáží vyložit a porozumět mu. 

Dále proto vytváří základny ,,socialistického realismu jako obecně platné tvůrčí metody, 

která předpokládá spojení nejrůznějších uměleckých prostředků a forem jediným 

ideovým obsahem.“80 A tak dál tvoří výtvarníci v duchu oslav hrdinské práce, života 

dělníků, rolníků a pracující inteligence, aby splnili umělecké poselství světlé 

komunistické budoucnosti. Klíčové slovo umělců naší oficiální scény je slovo idea: 

ideově umělecká tvorba, ideově umělecké působení architektury a výtvarného umění, 

ideové vyznění a ideová dominanta výtvarného díla v architektuře, ideová a estetická 

disciplína. Všichni měli tvořit a vše mělo být tvořeno v rámci jedné ideji, ideji 

socialistického realismu, ideji komunismu a oslav tohoto režimu.  

Když vezmeme v úvahu architekturu a sochařství normalizační éry, v odborných 

publikacích vydaných v té době jsou popisovány takto:  

,,Jsou srovnávána nová města s historickými a srovnání se posunuje do ryze 

estetických poloh. Není možné zpomalit tempo výstavby, nebo se vracet ke starým 

technikám a není to ostatně ani zapotřebí. Příklady ze sovětské konstruktivistické 

architektury, francouzské architektury puristické, ale i z naší moderní architektury 

dvacátých a třicátých let dokazují, že je možné stavět moderní, vrcholně funkční stavby, 

které mají nejvyšší míru citlivosti k dosavadní zástavbě města i k přírodě.“81 Tolik 

k zástavbám panelovými domy ve všech okrajových částech větších i menších měst 

po České i Slovenské republice, která v této době vznikala. 

Nebo: ,,Příkladem zdařilého komplexního řešení architektury a výtvarného umění je 

pražské metro.“82 Ovšem co bylo zdařilé na kamenné mozaice Vítězný únor od Martina 
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 Rudé právo byly noviny, které denně vycházely v letech 1948-1989 a propagovaly komunistický 
režim a ÚV KSČ. Jejich historie sahá až do roku 1920.  
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Sladkého ve stanici metra Staroměstská, reliéfních stěnách ve vestibulu Hradčanské 

od Jiřího Prádlera či další kamenné mozaice Jiřiny Adamcové s názvem Husitství 

na Želivského stanici, pískovcové stěně stanice Kačerov nebo reliéfu Vladimíra Iljiče 

Lenina na stejnojmenné stanici metra? 

Svoji nadvládu nad společností dávali komunisté znát i pomocí řady pomníků a soch 

umístěných po celé republice a tvořených ve stylu socialistického realismu 70. let 

20. století. ,,K ,,obnovení pořádku“ na počátku 70. let patřilo postavení pomníku 

Vladimíra Iljiče Lenina[4] od Boženy a Ludvíka Kodýmových na dejvickém náměstí 

Velké říjnové socialistické revoluce (dříve a dnes opět jen Vítězném) a sochy 

Milicionáře – dělníka slévače s puškou přes rameno – od Jana Simoty 

ve Vysočanech.“83 

V rámci ideologické tvorby se vytváří i pomníky a sochy významných představitelů 

Komunistické strany Československa a Mezinárodního dělnického hnutí: socha Jana 

Švermy od Antonína Nykla, lidem přezdívaná ramínko na kabáty, bílý pomník 

Klementa Gottwalda na pražském nábřeží k 20. výročí jeho úmrtí od Viktora 

Dobrovolného (1973), kterému se začalo záhy přezdívat Hopkirk84 atd.  

Dále jsou to pak díla, jež mají za úkol především zkrásnění a zkulturnění životního, 

často přímo pracovního prostředí, jak se uvádí v knize České výtvarné umění 

v architektuře 1945–1985. Nad tím, zda-li přispějí sochařská či architektonická díla 

ke zkrásnění životního prostředí, by se dalo polemizovat. Jsou to například socha 

Husitská žena stojící vedle letohrádku Hvězda od Jana Jiříkovského nebo Partyzánský 

pomník v Morávce od Miloše Zeta, který byl v roce 1978 prohlášen za Národní kulturní 

památku. 

Politicky zainteresovaným umělcům se dostává oficiální možnosti tvorby 

i v zahraničí. Dostává se jim prostoru na zahraničních velvyslanectvích v Káhiře 
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 Hopkirk je postava ducha z britského detektivního seriálu Randall a Hopkirk z let 1969–1970. Soše 
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(vybudováno 1977–1980), Brazílii, Ženevě, v Novém Dillí, Pekingu, Londýně či Tokiu. 

Naše degradovaná85 část umění tím pádem ,,reprezentuje“ i v zahraničí. 

V neposlední řadě jako důkaz, že prosocialističtí, politicky na správné straně stojící 

umělci tvoří veledíla hodná obdivu, dostává se jim ocenění. Tituly Národní umělec, 

Zasloužilý umělec či státní cenou Klementa Gottwalda, Řádem Klementa Gottwalda 

apod. se nešetří. Ovšem taková ohodnocení dostanou opravdu ti privilegovaní, kteří jsou 

v předsednictvech svazů, odborů a výborů anebo se jinak angažují pro stát a panující 

režim.  

Ať už vznikala tvorba výtvarná, sochařská, designová či užité umění, vše muselo být 

monumentální. Díla této doby jsou vykonstruovaná do obrovských rozměrů, což může 

připomínat sovětský charakter, jejichž umělecká práce (a nejen ta) musí být vždy tou 

ohromující ve své velikosti, délce, šířce, váze, aby se jí nejlépe nikdo nevyrovnal.  

V druhé polovině 70. let vznikaly symbolické monumentální památníky: pomník 

Klementa Gottwalda v Jihlavě od Josefa Malejovského (1976), památník Vítězství 

v Českých Budějovicích od Břetislava Bendy (1976), pomník k 20. výročí úmrtí 

prezidenta Antonína Zápotockého od Jana Simoty (1977), socha Jana Švermy 

na předmostí dnes Štefánikova mostu od Antonína Nykla, socha Klementa Gottwalda 

na Ulrichově náměstí v Hradci Králové, památník Ďáblická střelnice, později 

prohlášený vládou ČSR za národní kulturní památku od Miloše Zeta (1978), Památník 

osvobození města Moravská Ostrava v Hrabyni (1981) s plastikou Miloše Axmana, 

který byl autorem i pomníku V. I. Lenina ve Vyškově, bubenečská socha Simona 

Bolívara od Jana Hány (1983), o jehož ,,realizaci se zasloužily latinskoamerické země 

a dílo se tak stalo symbolem přátelství a internacionálnosti revolučních myšlenek.“86 

Zásadním přínosem svazových umělců mělo být zpracování děl pro rekonstrukci 

a dostavbu Národního divadla. ,,V prostorách celého komplexu vzniklo více než tři 

desítky výtvarných děl od užitně funkčních až po sochařská díla znázorňující 

ve figurativním alegorickém pojetí ženských postav vlasteneckou ideu obrody našeho 
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 Degradovanou částí umění není míněna příliš neestetická tvorba, ale méně hodnotný umělecký projev 
v té době, tj. vznikaly hodnotnější díla, která by mohla reprezentovat v zahraničí. Autoři byli ovšem 
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prvního divadelního stánku.“87 Na realizaci se podílela známá čtyřka sochařů 

Malejovský, Hána, Simota, Axman. Účelem této práce mělo být společenské, funkční, 

psychické a emocionální, kladné zhodnocení práce, která bude připojena 

k opravdovému umění z let předchozích.  

Od počátku 70. let 20. století, stvrzeno hlášením III. Sjezdu Svazu českých 

výtvarných umělců v roce 1982, se mezi oficiální umělce vypouští hesla, že výsledný 

čin umění závisí na požadavcích investora a následné dovednosti umělce, a tím se má 

umělecká stránka věci odehrávat někde mezi, v skryté anonymitě. Dále pak také mají 

mít všechny nové stavby a realizace socialistický základ; různé propojující se složky 

umění mají pracovat v těsné tvůrčí návaznosti a součinnosti, aby nedošlo k degradaci 

díla, tj. tvořit to stejné akorát jinými nástroji. 

Roku 1985 je zorganizována obrovská výstava Vyznání naději a míru – přehlídka 

Československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa 

Sovětskou armádou. V katalogu pro tuto výstavu autor uvádí, že cílem tvorby je 

koncentrace na nejširší vrstvy pracujících a jejich obohacení skutečnými hodnotami, 

tj. ,,posilovat činorodý vztah k ideálům socialismu a komunismu, být nedílnou součástí 

socialistického způsobu života, napomáhat rozmachu kulturní a společenské aktivity 

lidí.“88 Polovina úvodní řeči katalogu vychvaluje činy Komunistické strany 

Československa, Sovětské armády, jejich zásluhy na obrovském rozvoji umění. 

Všudypřítomná politika státu je stále obrovsky spjata se vším tvůrčím - ,,Inspirujícími, 

trvale platnými podněty jsou pro výtvarné umění hrdinný boj našich národů proti 

fašismu, internacionální solidarita s pokrokovými silami světa, sílící všestranná 

spolupráce s první zemí socialismu – Svazem sovětských socialistických republik.“89 

A zároveň nikdy neopomínají připomenout i hlavního nepřítele: „Stejně tak působí 

výsledky dosahované ve výstavbě země i úsilí o řešení nejzávažnějšího globálního úkolu 

lidstva v současnosti, kterým je boj za mír, boj proti snahám reakčních, samé podstatě 

lidstva bytostně nepřátelských záměrů imperialismu rozpoutat světovou nukleární 
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válku.“90 Taktéž úvod publikace mluví o současné inspiraci, na jejichž základě umělci 

tvořili pro tuto výstavu. Jak ale nová socialistická díla mohla mít současnou inspiraci, 

když jasně nastoleným tématem bylo hrdinství SSSR, ČSSR a dokonalost 

komunistického režimu, které se usadilo v oficiálním umění v roce 1945 a potud 

se nikterak nezměnilo? Jindřich Chalupecký o vystavujících napsal, že se už nikdo 

nenamáhal specifickou socialistickou tématikou, pokud nebyl zvlášť objednána, až 

na sochaře, kteří byli vázáni konkrétní úlohou a tou se u nich projevila povrchnost, 

improvizovanost a neumělost. Na tuto výstavu povolil Svaz účast některých umělců 

v nemilosti, ovšem jen za předpokladu, že nebudou svými díly vyčnívat z řady 

a zaniknou v záplavě průměrnosti. 

Svaz dále pokračoval v přísném zakazování veřejných vystoupení uměleckých 

skupin, aby nezpochybnili estetiku prosazovanou Svazem. To stejné se týkalo vývozu 

české neoficiální tvorby do zahraničí.  

Oficiální tvorba označuje sama sebe za řadu výrazných uměleckých individualit, 

díky jejichž ,,tvůrčímu potenciálu a sepětí s rodnou zemí a jejím lidem dosáhla mnoha 

umělecky a eticky krásných výsledků a hodnot, které zůstaly trvale zapsány nejen 

do dějin našeho výtvarného umění. Uplynulé čtyři desítky let dokládají, jak 

se naplňovaly kulturně-politické a tvořivé záměry formující se socialistické výtvarné 

kultury, vytyčené Komunistickou stranou Československa.“91 Vytyčení komunistickou 

stranou vzalo oné socialistické výtvarné kultuře to, o čem umění je a nastavilo pevné 

hranice, přes které se mnozí nedostali ať už kvůli nesplnění ideových požadavků v díle 

nebo absenci dostatečné podpory ÚV KSČ. Ti, kteří z hranic nevybočili a vypouštěli 

ven svá ideově správná díla, se pak podíleli na čtyřicetiletém úpadku československého 

umění.  

Ovšem soudruzi byli přesvědčení o něčem jiném:  

,,Umění socialismu je velkou ideově emocionální zbraní. Je vpravdě uměním 

bojujícím za život, radost, štěstí, socialistickou přítomnost i budoucnost komunismu. Je 

nezastupitelné svým specifickým působením na člověka v jednotě myšlenky, kterou 
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přináší, a vysoké, mistrovské a umělecké úrovně jejího ztvárnění. Je jedním z výrazných 

činitelů mírového dorozumění mezi národy, do kterého přináší sílu svého socialistického 

přesvědčení a vědomí optimistických perspektiv.“92 

 

(ii) Neoficiální umění 

,,Dělat z nouze ctnost není v českých dějinách neobvyklé. Znovu vynucená izolace 

od světa, nezávislost na uměleckém trhu a živobytí z mnohdy pokoutních úkolů byly 

poněkud ironickou výzvou osudu k obhájení svobody projevu.“93 

Výhra oficiálních umělců, té menšiny, která se snažila bouřit proti volnosti 60. let, 

musela logicky znamenat prohru pro svobodně tvořící. Zklamání, které přišlo s vojsky 

Varšavské smlouvy a vyhnalo naděje Pražského jara nejen z poválečné generace, 

naštěstí nezpůsobilo ztrátu bojechtivosti za projev svobodného tvoření. ,,Vědomí 

generační sounáležitosti jí pomohlo překonávat následky vyřazení z veřejného života 

i pronásledování jednotlivců. O co méně byla z existenčních obav účastna na politickém 

dění (např. ve srovnání se spisovateli), o to více se její valná většina soustředila 

k tvorbě, jak to trefně předpověděl Hugo Demartini: ,,Dobře, že Rusové přišli. Jinak by 

se z nás stali profesoři a národní umělci. Nezbývá než se pořádně pustit do práce.“94 

Jejich tvorba se začala odvíjet od osobních osudů v kombinaci s denně 

se připomínajícím bídným stavem země. Stávala se pro ně morální a duchovní oporou 

bez naplnění společenských konvencí. Způsob estetického vyjadřování neoficiálních byl 

pro režim nepohodlný a proto docházelo k systematickému vyřazování nekonformních 

umělců z veřejnosti. Zastrašit se nedali a svoji svobodu, i když potajmu, projevovali 

zakládáním výstav v neobvyklých prostorech či na vzdálených místech od Prahy, 

utvářením skupin a spolků, které se scházely v různých bytech a ateliérech umělců. 

Tímto způsobem se mohli projevit na veřejnosti a i k mlčení odsouzení jedinci se tak 

mohli vrátit do obecného povědomí. ,,Manifestační účast na vernisážích, soukromých 
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sympoziích – a také na pohřbech – měla vedle přátelského, morálního a odborného 

významu stále zřetelněji i smysl jako politická opozice.“95  

V prvních letech po srpnových událostech jsou tyto aktivity spíše rozptýlené 

a formují se až časem. Ovšem postihy typu sledování, výslechy, pohrůžky či represe 

od Ministerstva vnitra provázely činnost umělců od začátku do konce, tj. v letech 1969–

1987. Neústupnost, vzájemnou pospolitost a schopnost organizace a financování všech 

konaných akcí jim ale komunisté vzít nemohli. ,,Sovětská invaze neměla vliv na změnu 

kulturní politiky ihned; normalizační tendence se dotkly sféry výtvarného života až 

v letech 1970–71.“96  

Umělecké seskupení Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu se rozrůstá už 

po roce 1968. Jejich aktivita, názory a bezprostřednost by se dala charakteristicky 

ukázat na činu Jindřicha Procházky popsaného Ivanem Jirousem ve Zprávě o činnosti 

Křižovnické školy: ,,Když už o něm mluvím, nelze se nezmínit, jak v hospodě U soudku 

vzal ze stolu, u něhož seděli členové KŠ, ubrus s prázdnými i nedopitými půlitry piva, 

plnými popelníky, cigaretami, příbory i penězi přichystanými na zaplacení útraty, 

a svázaný do uzlu ho hodil pod stůl. Konsternovanému vrchnímu Fandovi, který 

se sháněl kam to všechno zmizelo, pak ukázal pod stůl a oznámil, že právě vytvořil 

vizuální báseň.“97 Zmíněný Ivan Jirous patřil do hudební sekce, kterou se KŠ po roce 

1968 obohatila. Výtvarnické akce jsou od té doby spojeny i s hudebními vystoupeními 

kapel, které byly pro režim též nepohodlné98. Prostorem pro činnost se stává venkov 

(v Praze je čím dál těžší cokoliv organizovat) a příležitostmi k akci jsou výročí, svatby, 

oslava prvního jarního dne a vlastně cokoliv, co by mohlo zaštítit důvod setkání 

před Státní bezpečností.  

Na přelomu 60. a 70. let se kolem Vratislava Effenbergera utváří staronová 

surrealistická skupina s obnoveným označením Surrealistická skupina 
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v Československu. Jejich výstavní či dokumentární činnost v Československu je časem 

postihována policí, následně zakázána a na Effenbergera uvalen zákaz totální. 

,,Nejvýznamnější organizací nezávislé kultury v letech 1971–86 byla Jazzová sekce. 

Vznikla jako zájmová kulturní organizace z tehdejší potřeby šířit nekomerční umění, 

literaturu, filozofii, divadlo, film.“99 Vytvářela alternativní, nezávislé místo 

pro paralelní kulturu – prostor mezi diktovanou ideologickou oficiální kulturou 

a kulturou undergroundu.  V letech, kdy JS fungovala, byla nezávislá činnost zakázána 

a poté, co se stala populární, ji neminuly perzekuce, zatýkání a věznění a i následné 

ničení a zabavení majetku členy Státní bezpečnosti. Zasloužila se o vydání spousty 

výtvarných sborníků100, časopisu Bulletin Jazz s příspěvky zahraničních umělců, edici 

současného výtvarného umění se svazky o jednotlivých výtvarnících101, výstavu 

ve sklepě redakce Jazzové sekce, přednášky atd.  

Ústav makromolekulární chemie ČSAV na Petřinách, resp. jeho chodby, byl 

výstavním prostorem, kde mezi zářím 1971 až dubnem 1992 proběhlo neuvěřitelných 

214 výstav. Vystřídali se zde umělci102, kteří jinde v Praze vystavovat nemohli, protože 

nevyhovovali tomu, co chtěla komunistická strana.  

,,Divadlo v Nerudovce bylo v 70.letech (1975–1979) prvním a vlastně jediným 

místem v Praze, kde se pravidelně, v rychlé frekvenci čtrnácti dnů, vystavovalo 

současné umění.“103 Z Ústředního domu pionýrů a mládeže Julia Fučíka, neboli 

Divadlo v Nerudově ulici na Malé Straně v Praze, udělala Jarmila Šedá na pár let 

výstavní síň a setkávací místo amatérů i profesionálních umělců. Byla zodpovědná za 

organizování, plánování a sestavování programu a po pěti letech vystavování i za 

vydaný souhrnný katalog 75/79. I když měla tehdy podporu ředitelky Ústředního domu 
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a spousty příznivců, nepřátel bylo více. Definitivní zavření Divadla v Nerudovce přišlo 

v květnu 1981 společně s výstavní akcí Malostranské dvorky. 

Mezi další zajímavá místa setkání nekonformních umělců patří ateliér Magdaleny 

Jetelové v Tiché Šárce v Praze, kde se setkávala generace umělců, kteří odešli 

z oficiálních prostorů kvůli agresivitě a napadání kolegů vyprovokované totalitním 

režimem.  

Důležitým párem v chodu uměleckých dějin byli manželé Mžykovi104. 

Zprostředkováním výstavní činnosti se v 70. a 80. letech v Mžykových ateliérech 

v Košířích, za účasti Chalupeckého, Zeminy, Šetlíka a dalších, a na Vinohradech, 

kam na výstavu obrazů Jiřího Johna k nedožitým 55. narozeninám přišel i tehdejší 

ředitel Národní galerie Jiří Kotalík nebo kam při Svazem zakázané výstavě ,,Deset 

malířů“ dorazili členové skupiny Plastic People of the Universe a francouzský kulturní 

atašé zároveň, zasloužili o velký přínos pro tehdejší umění. Jejich vytrvalosti 

a statečnosti zřejmě přispěly předchozí zkušenosti. Slovy Marie Mžykové:  

,,U mne stejně jako u řady mých přátel znamenaly chybějící třídní původ a neochota 

koketovat s režimem zákaz působení v kultuře. Když jsem pak byla nařčena 

z napomáhání k emigraci a užila si soudů, výslechů a domovních ,,návštěv“, nesehnala 

jsem ani práci dělnice ve fabrice. Manžel po ukončení pražské Akademie nakonec získal 

zaměstnání v olomoucké tiskárně, kde s mentálně postiženým mládencem zametal 

dvůr.“105 

Další akcí Marie Mžykové bylo uspořádání sochařského sympozia ve sportovním 

areálu Akademie múzických umění a Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Poněšicích 

u Hluboké nad Vltavou ve dnech 17. až 30. dubna 1978106, jehož uspořádání bylo 

bezdůvodně zamítnuto Svazem a následně povoleno katedrou tělesné výchovy a kultury 

pohybu AVU, která umělcům zajistila potřebné materiály. I když se akce stala 

neoficiální, byla o sympoziu uvedena reportáž v televizi ve stejný den, kdy končilo.  

Zajímavé umístění výstavy bylo i ve foyeru Mikrobiologickém ústavu v Krči, Praha 

4. Výstavy se proslavily, ale bohužel až do té míry, že výstavu Konfrontace '78 konající 
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se v roce 1978 navštívila Veřejná bezpečnost, a i když se tehdy přítomný ředitel NG 

prof. Kotalík zastal vystavujících i jejich děl, před narychlo přivolanými členy 

předsednictva ÚV KSČ neobstál a Ústavu byla zakázána výstavní činnost. 

Neméně důležitou část umělecké tvorby normalizační doby tvořila skupina lidí 

realizující performance. Charakteristiku tohoto druhu umění, též těžce postihovanou 

státním aparátem pro svůj nezávislý extravagantní ale též často vlastnímu životu 

nebezpečný projev, vystihuje poznámka Tomáše Rullera: ,,Tvorba začíná tam, kde 

se ocitáme ,v koncích‘, kde ,nevíme‘, kde ,neumíme‘ – kde musíme překonat své vlastní 

meze.“107 Na přelomu 70. a 80. let se vytvořila skupina kolem Milana Kozelky, který 

ve skromných podmínkách svého půdního ateliéru pořádal sezení, kde se vystřídala 

četná zahraniční účast, domácí alternativní osobnosti a hlavně mladé studenstvo, které 

společně s Kozelkou zahájilo projekt Pražských dialogů – texty, autorské texty, úvahy 

o umělcích a teoreticích zakázaných komunistickým režimem. 

Počátkem 80. let přišly na řadu výstavní akce pořádané na ojedinělých místech. 

Průkopníkem těchto setkání s uměním byl Malechov '80 a Malechov '81 uskutečněné 

v jihočeské vesnici Malechov. Okruh umělců zůstával na všech těchto akcích skoro 

stejný.  

Malostranské dvorky, neobvyklý avšak nápaditý prostor, posloužil v květnu roku 

1981 k výstavě Sochy a objekty na malostranských dvorcích108[5]. ,,Téměř okamžitý 

zákaz akce pochopitelně přispěl k její popularizaci: návštěva výstavy se stala 

konspirativním dobrodružstvím a expedicí za neznámými krásami pražských zákoutí 

a v nich instalovaných výtvarných děl.“109 Výstava však stačila inspirovat další 

konfrontace výtvarných realizací vytvořených pro konkrétní místo110. 

Mezi další takové akce patřila ,,čtyřicetiminutová“ Výzdoba tenisových kurtů 

ve Stromovce na Praze 7 (1982), která díky zásahu policistů trvala místo 14 dní jen 

necelou hodinu. 
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Netvořice '81 byl název sochařské a malířské výstavy konané na venkovském mlýně, 

sídle Bedřicha Dlouhého, v září 1981 za obrovské účasti střední i starší generace111, 

která se podílela na českém umění 60. a 70. let. Akce normalizací odsunutých umělců 

se neobešla bez policejního sledování, kontrol všech přicházejících, avšak bez přímého 

zásahu do chodu výstavy. 

,,Byl rok 1984 a většina umělců neměla přístup do svazových galerií, dokonce 

i projevy při vernisážích a průvodní texty do katalogů těch, kdo dostali od ideologů 

cejch, problémových výtvarníků, byly potlačovány, pokud se katalog vůbec objevil. 

Zajímavé výstavy se odsunovaly na periferii Prahy a na venkov, vystavovalo 

se na půdách, v ateliérech, po bytech.“112 píše v katalogu Minisalon Joska Skalník roku 

1993. 

Sympozium na chmelnici v Mutějovicích (1983), Hájenka '81 a '82 – výstavy v oboře 

Hvězda na Praze 6, výstavy v Ústředním kulturním domě železničářů na Vinohradech 

na Praze 2 mezi léty 1983–1991, od roku 1983 též Lidový dům ve Vysočanech a jeho 

prostory pro neoficiální umění, výtvarné akce Konfrontace I.-VI. v Praze a Kladně 

(1984–1987), výstavy v Galerii kulturního střediska Opatov a v Obvodní koncertní 

a výstavní síni Atrium – obojí v Praze i ve stejných letech 1984–1989, tři ročníky 

Rockfest v Paláci kultury v letech 1987–1989 a další místa a výstavy byly řadu let 

útočištěm pro zástup svobodně tvořících umělců, kteří nechtěli být omezováni 

Svazovými instrukcemi. 

Volné seskupení 12/15 Pozdě, ale přece, založené v létě roku 1987, má dlouhou 

generační aktivitu vzniku. Začátek své činnosti stvrdili dopisem 3. června 1987 Svazu 

českých výtvarných umělců. Svoji první výstavu v jízdárně v Kolodějích začali 

23. dubna 1988 ve 12/15 hodin. Fungovali i po revoluci v roce 1989. 

Při výstavě Fórum '88 (1988) v prostorách pražských jatek Holešovické tržnice 

se formuje skupina Zaostalí, ve složení Beran, Dlouhý, Demartini, Nešleha113, kteří tak 
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spojením svých přidělených výstavních míst v Holešovicích vytváří nový větší prostor 

pro exponáty jak své, tak ostatních. 

Nutno zmínit, že někteří jedinci si za oněch jednadvacet let prošli výslechy, soudy 

a opakovaným zatčením za režimu nelibou činnost nebo ,,antisocialistickou“ tvorbu. 

Týká se například Oldřicha Kulhánka, Milana Knížáka, Milana Kozelky a řady dalších. 

,,Já jsem se nikdy nenechával zavírat kvůli žádnýmu umění, kvůli žádnýmu rokenrolu, 

já jsem se vůbec nenechával zavírat, mě zavírali, a to kvůli tomu, že sem byl takovej, 

jakej sem.“ Ivan Martin Jirous114 

Velký význam pro neoficiální výstavní činnost v Praze ale i mimo Prahu se zasadili 

též teoretici umění, historikové, mecenáši umění a všichni ti, kdo pomáhali s výstavami 

a sbírkami. Z řady těchto důležitých osobností uvádím konkrétně čtyři.  

Profesor Ivo Janoušek, který se přes svoje vědecko-technologické zaměření zajímal 

o výtvarné umění a svůj pražský byt propůjčil řadě exponátů, u kterých se vystřídala 

nejedna slavná osobnost z řad zahraničních i domácích.  

Za nejvýznamnější dvojici historiků umění, kteří provázeli soudobé umění téměř 

celým 20. stoletím, lze považovat Jindřicha Chalupeckého (1910–1990) a profesora 

Jiřího Kotalíka (1920–1996). Jejich zásluha na vývoji neoficiálního umění je rozsáhlá. 

,,Jindřich Chalupecký je zásadní postavou české výtvarné teorie 20. století. Ačkoli 

většinu svého života u nás nesměl publikovat, přesto ovlivnil řadu umělců i svých 

mladších kolegů. Tvrdil, že umělce je třeba stále hájit.“115 Jiří Kotalík, rektor AVU 

a člen vědeckých a uměleckých organizací v Československu i ve světě, sehrál 

důležitou roli ve funkci ředitele Národní Galerie v letech 1967–1990 při záchraně 

neoficiálních výstavních akcí a i samotnou účastí na nich. 

Jaromír Zemina, člen skupiny UB 12, který byl, do nástupu Jiřího Kotalíka jako 

ředitele Národní Galerie, vedoucím sbírek českého umění a zasloužil se o představení 

jak našeho umění v zahraničí (Paříž, Londýn, Lodž, Brusel, Rotterdam a další), 

tak zahraničního umění u nás (H. Matisse, P. Gaughin, E. Schiele, G. Klimt a další). Byl 

zařazen mezi ty, kdo nejvíce zneužívali své postavení ve veřejných funkcích 
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ve prospěch nekonformního umění, a bylo zakázáno vydávat jeho monografie 

o umělcích, články a autorství jakékoliv výstavy. ,,Rozloučil jsem se s nimi roku 1970 

výstavou ,,Artchemo 68 a 69“ ve Špálově galerii, kde právě jí skončila éra Jindřicha 

Chalupeckého a nás kolem něho.“116 Svou kariéru ale nevzdal a pokračoval ve výstavní 

činnosti umělců – outsiderů v prostorách Ústavu makromolekulární chemie ČSAV 

v Praze na Petřinách, v Galerii 55 na Kladně či ve foyeru divadla v Českém Těšíně. 

,,Vždycky mě vzrušovala možnost objevovat a v zájmu ,,vyšší spravedlnosti“ z temna 

na světlo vynášet hodnoty neprávem opomíjené.“117 jak sám Zemina uvádí v knize 

Zakázané umění.  

 

2. Stanislav Kolíbal 

Zažil druhou světovou válku, poté celé období komunistického útlaku, vpád 

Varšavských vojsk do Československa, normalizační formu komunistického útlaku 

i pád Sovětského impéria. Dodnes tvoří a právě teď se koná jeho velká výstava Kresba 

za kresbou ve Veletržním paláci Národní Galerie.  

2.1. 1925–1945 

Umělecká dráha dnes skoro devadesátiletého Stanislava Kolíbala, narozeného 

v prosinci 1925 v Orlové, začala již na gymnáziu v Ostravě, kam se s rodinou 

odstěhovali po obsazení rodného Těšínska polskými vojsky na podzim roku 1938. Jeho 

raná tvorba obsahuje kresby a ilustrace a to ještě v době, kdy studuje septimu gymnázia. 

Mladý umělec si téměř vždy najde nějakou podporu, posluchače, někoho komu může 

svoji tvorbu ukazovat a bavit se o ní. Pro Kolíbala to zprvu byl profesor češtiny 

a francouzštiny Leopold Vrla, který mu propůjčil svoji knihovnu. Jeho knihy a knihy 

o moderním umění z obecní knihovny mu v následujících letech byly inspirací, 

především ty od Františka Kovárny. ,,V jeho stati o Františku Bílkovi, vydané v edici 
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Prameny spolkem Mánes, jsem rovněž našel důležité formulace, které se mi staly 

programem mých soch s námětem torza s rukama v bok.“118 

 Profesor ho dále seznamoval se svými přáteli, mezi kterými byl malíř Josef Václav 

Sládek, který mu poskytnul možnost poprvé vystavovat. Na podzimu roku 1943, tedy 

ve svých téměř osmnácti letech, veřejně vystavuje svoje kresby Z okna, Na dvoře 

a ilustrace k povídkám K. Šulce jako host Moravskoslezského sdružení výtvarných 

umělců v Domě umění v Ostravě. Jeho ranou tvorbou se tedy staly kresby. Cyklus 

kreseb Konec války vznikl především v roce 1944, odráží jeho válečné zážitky a je 

doplněn básní Tento večer, červen 1945 od Ivana Blatného. Ostravská tvorba pokračuje 

akvarelami na téma Z okna a okolí, u kterých se nechává inspirovat pohledem z okna 

bytu a prostředím průmyslové Ostravy. Vznikají první kresby ke knihám 

od významných autorů: Poe, Halas, Schulz a Pilňak. Jeho umělecké počínání jistě 

musela ovlivnit i nucená práce v ostravských dolech, kam byl v lednu 1944, půl roku 

před maturitou, nasazen. ,,Jeho tragický osud bude v příštích letech důležitý pro jeho 

postoj v poválečné politické situaci. Nevstoupil nikdy do žádné politické strany.“119 

2.2. 1945–1968 

,,V létě 1945 otiskuje veřejně poprvé svůj text obrany moderního umění proti 

ideologickým výtkám.“120 Po létě odjíždí Kolíbal studovat užitou grafiku 

na znovuotevřenou pražskou UMPRUM121, kde působí v letech 1945–1950 u profesora 

Antonína Strnadela. Zde vznikají obálky pro časopisy, lepty zobrazující Ostravu a letní 

prázdniny strávené zpátky v Ostravě dávají vznik studii Návraty. Po komunistickém 

převratu v roce 1948 Kolíbalovi hrozí vyloučení ze školy, ze kterého naštěstí sejde. 

Vysoká škola mu rozšiřuje obzory a mladý Kolíbal se začne zajímat i o film. Ten ho 

dovede k jeho první ,,říční sochařské stavbě“ v proudu řeky Bečvy u Vsetína. Úspěšná 

školní léta dokazuje i jeho první samostatná výstava ve výstavní síni Atom 

v Pardubicích (1949), na které se v jeho kresbách promítnou motivy Ostravy, Prahy a 
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Vysočiny. Pokračuje ilustracemi, které se stanou i jeho závěrečnou prací.122 

,,Pro nakladatelství Vyšehrad ilustruje Balady a romance A. Mickiewicze, ale komise 

při Ministerstvu informací je neschválí. Podobně končí i jiné pokusy v dalších 

letech.“123  

V letech 1951–1954 studuje na Akademii múzických umění v Praze obor scénografie 

u profesora Františka Tröstera, kde zůstává i po studiích do roku 1959 jako Trösterův 

asistent. Jeho závěrečnou prací po třech letech na AMU se stává hra Strýček Váňa od A. 

P. Čechova, pro kterou vytváří 12 černobílých ilustrací.  

Rok 1953 je pro Kolíbala velice úspěšný. Získává první ateliér v Praze 7 a žení 

se se sochařkou Vlastou Prachatickou, se kterou se mu téhož roku narodí první dcera 

Markéta, o tři roky později i syn Pavel. Od tohoto roku se začíná systematicky věnovat 

sochařství. 

Na společné Výstavě pěti124 v Alšově síni Umělecké besedy v Praze roku 1957 

vystavuje poprvé svou sochařskou tvorbu. Jedna jeho socha je pro svou radikálnost 

skryta. V témže roce podniká Kolíbal i svou první cestu do zahraničí, konkrétně 

do Řecka.  

,,Soustavně sleduje od studentských let aktuální proudy světového umění. Nepřestává 

je porovnávat s uměleckými zdroji z domova, z nichž vyrostl a s nimiž je spjat. Jeho 

úspěchy na mezinárodní scéně byly v mnohém podmíněny autorovou schopností 

proměnit přijaté tvůrčí podněty ve vlastní řeč.“125 

V roce 1958 dojde k ustavení skupiny UB 12, které je Kolíbal součástí. Tvůrčí 

skupina UB 12 vychází z tradice Umělecké besedy a jejím cílem je zdůrazňovat 

zákonitost a záměrnost tvorby. Jejich první výstava v roce 1962 v Praze je několikrát 

kontrolována.  

Navštíví též Světovou výstavu EXPO 58 v Bruselu, kde dostává knihu o Alexandru 

Calderovi, ,,která způsobí zásadní obrat v nazírání na sochu a její místo v prostoru“126, 
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podílí se na organizaci I. celostátní výstavy mladých v Brně, která je vyhrocena sporem 

s vedením Svazu československých výtvarných umělců, na jehož základě vzniká Blok 

tvůrčích skupin, dál ilustruje knihy a zabývá se sochařstvím. 

V období let 1958–1967 se Kolíbalovi dostává ocenění v soutěži Nejkrásnější knihy 

za ilustraci knihy Můj život od A. P. Čechova (1960), M. Gorkijho a jeho Podnik 

Artamonovových (1965) a v neposlední řadě za Křišťálové sestry (1966), dále výroční 

cenu nakladatelství Mladá fronta za A. Grin : Zářivý svět. Ze zahraničních ocenění je to 

pak soutěž IBA Lipsko za ilustraci Stromu pohádek (1965) od J. Vladislava a V. 

Stanovského z roku 1957, které se z počátku dostalo negativních ohlasů a ostré reakce 

nesouhlasu, a v soutěži Premio grafico (Bologna) za Křišťálové sestry. 

V roce 1963 dochází k vydání Solženicynovy knihy Jeden den Ivana Děnisoviče. 

,,K vydání Solženicynovy prózy mohlo dojít teprve tehdy, kdy spory o moc po smrti 

Stalina vyústily ve prospěch Nikity Chruščova. Vydáním Jednoho dne Ivana Děnisoviče 

se měla potvrdit kritika kultu osobnosti a mohlo dojít i k českému vydání. Ilustrovat 

tento text jsem pokládal za mimořádně složité.“127 

Po vítězství nového vedení Svazu výtvarných umělců (1964) se Kolíbal podílí 

na jeho organizaci a na vydávání časopisu Výtvarné umění. V roce 1966 se pak spolu 

s Jaromírem Zeminou účastní příprav výstavy Paris-Prague uskutečněnou v Paříži. 

Slovy Jaromíra Zeminy:  

,,Při této příležitosti se musím ještě vrátit k výstavě ,,Paris-Prague“ a podotknout, 

že pro úpravu jejího katalogu a pro vedení instalace jsem prosadil Stanislava Kolíbala. 

Na základě této práce se stal – a s ním Jiří Schmidt, grafik tehdejších Literárních novin 

– úpravcem Výtvarného umění v době, kdy byl šéfredaktorem Miroslav Lamač. Toho 

jsem s Kolíbalem seznámil právě během přípravy pařížské výstavy, na níž se Kolíbal 

také podílel.“128 

Další spolupráce s cizinou se Kolíbalovi naskytla při výstavě 36 artisti cecoslovacchi 

v italském Torinu, kde opět asistoval Jaromíru Zeminovy. Výstava měla pozitivní dopad 
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na pohled italských kritiků na československé umění, které do té doby reprezentovalo 

pouze oficiální umění na Benátském bienále.  

Zahraniční úspěch v roce 1965 přišel se zprávou z Guggenheimova musea v New 

Yorku, která si vybrala jeho sochu Stůl[6] pro výstavu Sochařství 20 národů. 

Od roku 1963 do 1967 padl jeho zájem na architektonickou tvorbu. S uvolňujícím 

obdobím ze strany Svazu, kde je Kolíbal mimochodem od roku 1964 ve vedení sekce 

malířů, sochařů, grafiků, se začne hlásit do veřejných soutěží o realizace u nás 

i v zahraničí: výtvarné práce pro budovu Československého velvyslanectví v Brazílii 

(nerealizováno), návrh reliéfní stěny pro kancelář ČSA v Sofii a podpůrných zdí 

Nuselského mostu v Praze (oboje realizováno), střešní zahrada pro Československý 

pavilon v Montrealu (realizováno) a návrh plastické zdi pro fasádu Československého 

velvyslanectví v Londýně (realizováno). 

Do roku 1968 se podílí i na domácích sochařských výstavách Rychnov 63, Socha 

1964, Sochařská bilance 1955–1965, Aktuální tendence českého umění/Obrazy, sochy, 

grafika (1966), ,,která byla první velkou nezkreslenou přehlídkou českého výtvarného 

umění 1. poloviny 60. let, na které vystavovalo pět generací umělců“129 a na výstavě 

Jeden okruh volby/Obrazy, sochy, objekty, grafika, kresby (1967).  

2.3. 1968–1989 

Rok 1968 pro Stanislava Kolíbala ještě neznamenal zásadní omezení v tvorbě. 

Politický převrat v srpnu 1968 sice jasně ukazoval, kam se bude kulturní dění dál 

vyvíjet, ale Kolíbala neopouštěl aktivní duch. Začátek roku 1968 stráví v Londýně 

na realizaci zdi pro budovu Československého velvyslanectví. Po příjezdu se podílí 

na organizaci výstavy Nová citlivost v Brně. V polovině téhož roku odjíždí jako host 

Karolyiho nadace na pobyt do Vence ve Francii, kde vytváří několik soch a pracuje 

na cyklu Bílých kreseb[7], které spojuje s knihou Karla Čapka: Boží muka a trapné 

povídky ilustrované předchozí rok.  

1969 se už stane rokem prvního nárazu na změnu politického systému. Získává sice 

první cenu za návrh Památníku obětem fašismu, ale ten je z politických důvodů 
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nerealizován. Stíhá ještě navštívit výstavu československého umění v Římě a poté už 

se soustřeďuje na tvorbu plastiky pro československý pavilon v Osace. ,,V souvislosti 

s výstavou Amerického malířství v Praze navštěvuje jeho ateliér Frank Stella, Hilton 

Kramer a Meda Mládková, která zakoupí několik jeho prací a v dalších letech 

zprostředkuje některé výstavní možnosti v USA. Dostává půlroční stipendium Fordovy 

nadace, ale zhoršující se politická situace už mu nedovolí vycestovat.“130 

Ve zlomovém roce 1970 se uskuteční jeho druhá samostatná výstava v Galerii 

Václava Špály v Praze, kde je mu nabídnuta účast na výstavě konceptuálního umění 

Between Man and Matter v Tokiu, kam následně posílá zásilku několika soch. 

Od května mu není oficiálně dovoleno vystavovat v ČSSR na dalších 15 let. Od tohoto 

roku se jeho výstavní činnost přesouvá především do zahraničí. Italský kritik P. Fossati 

vyvezl část Kolíbalových kreseb a ta je v roce 1972 vystavena v Unimedia Galleria 

v Janově. Roku 1973 se uskutečňuje Kolíbalova první samostatná výstava v zahraničí 

(Miláno) a navzdory zákazu vývozu nebo prodeje jeho děl od Ministerstva kultury 

následují výstavy v Lodži (1974), Turíně (1975), Římě (1976, 1977), New Yorku 

(1975), Dublinu (1977) a Mnichově (1979). 

Odhodlání tvořit a umělecky projevovat vlastní svobodu v nesvobodném státě 

realizuje roku 1976 pod cizím autorstvím vstupní haly Mramorového paláce v 

Teheránu. Chytrou taktiku zvolil i při vymýšlení účasti na výstavě současného umění 

ROSC v Dublinu, kam nemohl zaslat svoje díla běžným způsobem. Vyrazil tedy do 

Říma zhotovit repliky. Po návratu realizuje dekorativní zeď Československého 

kulturního střediska ve východním Berlíně.  

1979 – ,,První cesta do USA. Kontakt s galerií OK Harris v New Yorku, která 

uspořádá postupně v následujících letech čtyři osobní výstavy (1980, 1982, 1985, 

1987)“131 Činnost v Americe pokračuje výstavami ve Washingtonu (1980) 

a v Indianopolis (1980), po návratu do Evropy pak střídá města Miláno, Londýn, 

Mnichov, Paříž.  
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Aktivitám na domácí půdě se přes zákaz věnoval také a to především výstavám 

Konfrontace I. v Galerii Nova (1970) a Konfrontace I. v Ústavu makromolekulární 

chemie ČSAV na Petřinách (1976), Netvořice '81 a Velká kresba v Galerii H v Kostelci 

(1984).  

Do toho před skončením zákazu přišly další ocenění v soutěži Nejkrásnější knihy 

za ilustraci Španělských pohádek, Dubliňanů od J. Joyce a Prahy 1900 od T. Vlčka.  

Po patnácti letech zákazu byla uspořádána retrospektivní výstava Stanislav Kolíbal 

v Letohrádku v Ostrově nad Ohří a zachycovala umělcovu tvorbu od roku 1948 

po současnost. Stal se členem Nové skupiny, založené rokem 1987, která poslala 

oficiální oznámení o svém vzniku SČVU. Účastnil se výstavy Forum '88, Jeden starší – 

jeden mladší a měl samostatnou výstavu v Domě pánů z Kunštátu v Brně.  

Na základě stipendia DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) odjíždí 

roku 1988 na jednoroční pobyt do Západního Berlína, kde se účastní i výstavy v Galerii 

DAAD – ,,Mým cílem byla jistá soukromá výpověď o řádu. Neboť uprostřed nečekaně 

nabyté svobody mě překvapil nárůst destrukce a násilí.“132 

Po návratu domů komunistický režim padnul. Jeho díla se dostala do veřejných 

sbírek v Paříži, Bretani, Londýně, Vídni, Budapeště, Lodži, New Yorku, Mnichově, 

Praze, Brně, Olomouci, Roudnici nad Labem a dalších. 

Široký umělecký záběr Stanislava Kolíbala[8] umožnil vytvořit spoustu rozmanitých 

prací. Vzniklo mnoho ilustrací ke knihám známých i méně známých autorů, které měly 

jít vždy ruku v ruce s textem a s pocity postav příběhu. ,,Přitahuje ho převod literární 

látky do výtvarného plánu, přebásňování pojmů v obrazy, vytváření imaginárního světa, 

který je ozvěnou reality.“133 Jeho kresby pro děti jsou promyšlené do detailů, ze kterých 

lze poznat opravdové vcítění do dětského myšlení. Zasloužil se o typografické úpravy 

časopisů, knih, katalogů, návrhy plakátů i příležitostných tisků. ,,Půlstoletí, ve kterém 

vznikaly mé ilustrace, mělo svá různá období. Byla tam období politického uvolňování, 

stejně jako období omezování, vedoucího až k osobním zákazům.“134 Divadelní 

scénografií, vystudovanou na AMU, přispěl k hrám v československých divadlech. Jeho 
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sochy a architektonická tvorba jsou rozmístěny po celém světě. I přes politický odpor 

a izolaci se Stanislav Kolíbal dokázal prosadit. 

V letech 1990–1993 je jmenován profesorem Akademie výtvarných umění v Praze. 

 

3. Josef Malejovský 

Režimem oceňovaný, sochařství oddaný rodák z Holic u Pardubic, jehož tvorba 

se stala vzorovou ukázkou stylu socialistického realismu představuje druhou stranu 

uměleckého bytí v Československu 20. století. Josef Malejovský byl oddaným 

komunistou v politické straně a zároveň umělcem poskytujícím službu státu.  

3.1. 1914–1945 

Nadšení pro uměleckou činnost našel Josef Malejovský již na základní škole, tehdy 

nazývané měšťanská, kterou absolvoval v městečku Holice u Pardubic, kde 

se 19. dubna 1914 narodil. Jeho ranou tvorbu v dětských letech podporovala učitelka 

na druhém stupni měšťanské školy i rodiče, kteří ho již na navazující středoškolské 

studium poslali do Prahy. Mezi umělecko-historické ovlivnění, ke kterému si našel 

cestu, patří Mikoláš Aleš a Alois Jirásek. Ti se mu stanou určitými múzami 

v podvědomí po celou jeho tvorbu.  

Za první republiky v letech 1928–1931 studuje Malejovský u holického rodáka, 

profesora a sochaře Františka Kmenta, otce již zmiňované sochařky Evy Kmentové, 

na Střední ústřední škole bytového průmyslu v Praze 9135. Profesor Kment se zasloužil 

o nástup mladého Malejovského na žižkovskou školu, když ho podpořil 

před nedůvěřivými rodiči. Při studiu řezbářství a modelování a ve všech dalších 

uměleckých počinech na této škole projevil nadání. Vyučoval ho nejen profesor Kment, 

ale i Damián Pešánek. ,,Oběma je Malejovský i dnes povděčen (leckdy se na učitele 

tohoto druhu zapomíná) za vlídný lidský vztah a soustavnou, cílevědomou průpravu.“136 

Ze střední školy pokračuje Malejovský studiem na vysoké Uměleckoprůmyslové škole 

v Praze u profesora Karla Dvořáka. Zde stráví pět let učením kreslení, správném 
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vytváření proporcí a zákonů skladby a stavby lidského těla. Profesor Dvořák má 

na Malejovského určující vliv. Po studiu na UMPRUMu se musí umělec odebrat na dva 

roky do vojenských služeb. To mu ale nezabrání vrátit se po službě státu zpět 

do uměleckých služeb Dvořáka. S ním se Malejovský učí a tvoří do druhé světové války 

ovlivněný i dalšími osobnostmi meziválečného umění, Karlem Pokorným a Janem 

Laudou.  

Druhou světovou válkou začne pro Malejovského období samostatné tvorby. 

,,V prvních pracích z počátku své samostatné tvorby (1939), lyrizujících alegoriích 

(Po Koupeli, Podzim aj.) s lehkým nádechem dekorativním, ověřuje si Malejovský 

sochařské poučení z Dvořákovy školy, stavbu figury a zejména vztah drapérie a nahého 

těla.“137  

Během války se Josef Malejovský stává členem spolu Mánes, jehož členství 

si zaslouží především díky plastice Zima, kterou stvořil v roce 1941. Temné období 

kruté války prožívá tvořením soch znázorňující utrpení a tak jeho ,,první socha, kterou 

reaguje (1942) na nejčernější rok války, je alegorická postava Historie. Mírně 

zakloněná postava ženy v pevném kontrapostu, jakoby zahleděná do tváře neviditelného 

nepřítele, drží v pravé ruce velkou knihu – kodex národních historických práv.“138 

Malejovského tvorba do konce druhé světové války byla soustředěna na sochy 

ukazující bídnost, nouzi, bezmocnost, vyjádření pocitů obyvatelstva postihnutého 

egoistickou touhou jednoho člověka po moci nad vším. Očividnost zakořeněné zlosti 

proti všudypřítomnému fašismu se odráží, dá se říct v čemkoliv, co vytvoří. Příkladně 

uvedeno na dílech Smutek, Ve větru, Před bouří, Matka s dítětem, Nálet a Živel. Živí ho 

práce retušéra a pomocného dělníka v keramickém závodě. 

3.2. 1945–1968 

,,Promlouvalo-li za války umělcovo národní a sociální cítění v podobách trpících lidí 

nebo v skryté alegorii, rozeznívá se plnými, zvučnými tóny v revoluční tématice jeho 

tvorby ke konci války a po osvobození.“139 Hned v roce 1945 vznikne studie s názvem 
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Partyzána. Propojuje tedy odboj a vzdor s trpící ženskou postavou tvořenou již 

v minulosti.  

Vyrovnávání se se stavem po válce, osvobození Sověty i hrdost na národní osobnosti 

začne Malejovský promítat do své tvorby a dokazovat účastí na mnoha soutěžích. 

Získává první cenu v soutěži o pamětní medaili Partyzánský odznak pořádané Spolkem 

výtvarných umělců Mánes 5. května 1945. Během prvních poválečných let stvoří 

několik památníků padlým vojákům pro různá města i místa včetně svých rodných 

Holic.  

Mezi léty 1945–1949 si začíná vybudovávat kariéru učitelskou – po spolupráci 

s Laudou a Stefanem, se stává asistentem u Josefa Wágnera a následně zapadá 

do učitelského sboru UMPRUM, kde postupně získává titul docent (1953) a řádný 

profesor (1962). Svůj politický názor a vděčnost k sovětskému osvobozeneckému 

vojsku stvrzuje i další částí své kariéry. V roce 1946 vstupuje do Komunistické strany 

Československa.  

V dalších letech se mu dostává Ceny Akademie věd a umění (1948) za památník 

obětí I. a II. odboje pro Mladou Boleslav a Ceny hlavního města Prahy za návrh 

Stalinova pomníku pro Prahu (1949). 

,,Na konci 40. let a v 50. letech vzniklo několik děl s pracovní tématikou, 

charakteristickým typem tohoto období se stala Brigádnice a Zednička. V průběhu 

padesátých let řešil Josef Malejovský celou řadu společensky závazných plastik.“140 

Již zmíněná Brigádnice je vytvořená pro Antonína Zápotockého k jeho 65. 

narozeninám. Realizuje sochy J. V. Stalina pro Plzeň (1953) a Liberec (1955), za které 

je opět oceněn. Malejovskému se dostává jedné veřejné zakázky za druhou, jeho 

členství v komunistické straně se mu zřejmě vyplácí. Cesty do zahraničí, které umělci 

využívají pro inspiraci nebo vystavování, podniká Malejovský především do SSSR, 

NDR nebo Itálie, kde se v účastní několika ročníků Benátských bienále jako 

reprezentant současně československé tvorby. Neopomene navštívit ani bruselskou 

Světovou výstavu EXPO 58. 
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Celá padesátá léta se umělec soustřeďuje především na Národní památník 

na Žižkově, pro jehož interiér vytvořil v roce 1951 sochy Průmysl a Zemědělství, a kde 

uskutečnil realizaci jeho životního díla. V roce 1952 je vyhlášena soutěž na sochařskou 

výzdobu hlavních vrat památníku, kterou o rok později Malejovský vyhrává. 

Následující rok začne bránu tvořit[9]. Husitská revoluční tématika vrat je zakončena 

vyobrazením vítání Sovětské armády v Praze roku 1945 a vítězným únorem 1948 

s lidovými milicemi. Promítne se zde i oslava práce a budování socialismu. Za toto dílo 

se stává roku 1959 laureátem státní ceny Klementa Gottwalda. 

Po kariéře učitelské a politické se mu dostává povýšení ve Svazu československých 

výtvarných umělců, v kterém už několik let působí. Malejovský se roku 1952 stává 

členem výboru Malířů, sochařů a grafiků SČSVU a v letech 1959–1964 působí jako 

předseda celého Svazu. V roce 1964 mu byl propůjčen Řád práce za kulturní činnost. 

Co se dalších uměleckých spolků v tvůrčím životě Malejovského týká, stane se roku 

1958 součástí nově zformované Skupiny 58, se kterou vystavuje v prostorech výstavní 

síně Mánes.  

Šedesátá léta se nesou stále v duchu monumentální tvorby socialistického realismu. 

Malejovský vytváří sochy nejen režimem zaujaté, ale ztvárňuje i národní osobnosti 

z historie – pomník Jana Žižky pro Trocnov, Aloise Jiráska v Hronově nebo sousoší 

Ivana Olbrachta a Antala Staška pro Semily. Kromě figurální tvorby zhotovil například 

plastickou výzdobu vstupního průčelí letenského tunelu v Praze. 

,,V polovině šedesátých let vytvořil cyklus reliéfů, které představil v říjnu 1966 

v Praze na samostatné výstavě Reliéfy a plastiky pro architekturu.“141  

Do konce 70. let realizuje ještě jednu ,,společensky závaznou plastiku“, jak se tehdy 

říkalo veřejným zakázkám od státu, a to Pomník Josefa a Karla Čapků v Malých 

Svatoňovicích.  

3.3. 1968–1989 

,,Počátkem 70tých let Josef Malejovský pokračuje ve své tvůrčí práci 

i v pedagogickém působení; přitom se poznovu navrací též k úkolům kulturně politické a 
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organizační povahy, zejména ve své funkci v čele Svazu československých výtvarných 

umělců.“142 V letech 1971 až 1973 vytváří čtyři pomníky Klementa Gottwalda. 

Následně je Malejovský roku 1974 prohlášen národním umělcem.  

 ,,Za řešení postavy partyzána Pomníku partyzánské skupiny Jana Žižky v Makově 

ve Velkých Karlovicích (1974–1976) se stal podruhé laureátem státní ceny Klementa 

Gottwalda.“143 

V politické kariéře se mu dostává povýšení. Je zvolen poslancem Sněmovny lidu 

Federálního shromáždění ČSSR a jmenován předsedou Ideové rady pro péči 

o památníky, pomníky a pamětní desky Ministerstva kultury ČSR. Poté se stává načas 

předsedou Svazu českých výtvarných umělců a následně se po letech vrací na místo 

předsedy Svazu československých výtvarných umělců. 

Jeho tvorba se v letech 1977–1983 opět točí kolem společensky závazných realizací 

v podobě pomníků a medailí. ,,Sochař si však uvědomuje, že výlučná pozornost úkolům 

společenského poslání může přivolávat nebezpečí stereotypnosti a konvence (jak 

se ostatně v našem umění zejména v oblasti pomníkové tvorby či v některých malířských 

zakázkách, ať už v souvislosti s architekturou či u příležitosti jubilejních akcí, nejednou 

varovně projevuje).“144 Tohle uvědomění dá za vznik sochám personifikačního 

charakteru, které tvořil již před rokem 1945 ovlivněn hrůzami druhé světové války. 

Tentokrát mají příjemnější povahu a název. Jedná se o díla Jaro, Léto, Podzim, Zima, 

z nichž pak Malejovský čerpá inspiraci pro sochařskou výzdobu Národního divadla. 

Na piazzetu divadla roku 1983 instaluje alegorickou sochu Jara (Znovuzrození)[10], 

později zkritizovanou za své umístění vzhledem k nesouladu sochy a okolní 

architektury. I přesto mu právě za tuhle realizaci byla ve stejném roce přidělena zlatá 

medaile Za zásluhy o rekonstrukci a dostavbu Národního divadla. 

Další známou sochu umělec vytváří následující rok. Stává se jí pomník Bedřicha 

Smetany umístěný na tehdejší Novotného lávku na pražském nábřeží. Tomuto dílu 

se dostalo největší veřejné kritiky pro své zpracování i umístění.  
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V letech 1979–1989 se na Malejovského nezapomnělo ani při rozdávání ocenění. 

Díky jeho pedagogické činnosti obdržel zlatou medaili ÚV SSM Za socialistickou 

výchovu (1979). Za období druhé světové války mu byla přidělena pamětní medaile 

Za věrnost 1939–1945 od Svazu protifašistických bojovníků. V roce 1981 se stává 

potřetí laureátem státní ceny Klementa Gottwalda za plastiku Žal a model k Pomníku 

pražských barikádníků. Dostává se mu i jednoho z nejvyšších československých 

státních vyznamenání té doby – roku 1984 je Malejovskému propůjčen Řád republiky. 

,,V uměleckém vývoji Josefa Malejovského není prudších výkyvů nebo názorových 

rozporů. Vědomá umělecká kázeň a odpovědnost, přesvědčení o společenském poslání 

umění, získané v podmínkách hlubokých historických proměn, uchránilo ho 

před těkavým přejímáním ryze formových programů.“145 Malejovský měl jeden 

program, který ho ryze formoval, jeden tvůrčí postup, kterým se řadí k těm osobnostem 

českého sochařství, jež našly smysl své tvorby ve chvále politického režimu a jeho činů.  

,,Tvorba národního umělce Josefa Malejovského[11] je názorově určena jeho 

kladným vztahem k dělnické třídě a vyhraněným sociálním cítěním.“146 

Jeho život v letech 1985–1989 není žádnou publikací zpracován ani zaznamenán. 

Zemřel 20. prosince 2003 v Trutnově ve věku 89 let. 

 

4. Oficiálnost vs. Neoficiálnost 

,,Mezi českými spisovateli se někdy říká, že tu jsou dvě kultury vedle sebe a proti 

sobě, jedna ,,oficiální“ a druhá ,,neoficiální“ či ,,paralelní“. Ale to je nedorozumění. 

Kultura samozřejmě zůstává jedinou a v ní jako vždy jsou jedinci s větší měrou 

původnosti a ti, kteří směřují od skutečných tvůrců k pouhým napodobitelům některé 

manýry.“147 

Rozdělit všechny umělecké složky v době normalizace na oficiální a neoficiální 

nelze. Kultura je jen jedna, jak už bylo zmíněno panem Chalupeckým. Dá se ovšem 
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přiblížit a názorně ukázat, co s charakterem umělce udělá vynucený politický režim 

a zavřené hranice státu.  

Logicky přichází na mysl, že se tahle nesvoboda příčí každému. Strůjce zla, 

ztělesněný v sovětských i československých komunistech, dává jedinci na výběr: buď 

bude všechno po našem, odložíš svoje svobodné jednání a myšlení do našich rukou 

a my si s tebou budeme dělat, co chceme, anebo se vzpříčíš a my tě pak velice 

nepříjemně postihneme za každý tvůj pohnutek. Rozhodnout se, kterou cestou jít nebylo 

jednoduché. Vědomí, že za neuvážený čin i dříve běžné jednání přijde trest nejen 

na jednu osobu ale i na celou její rodinu a blízké okolí, bralo lidem odvahu se bránit 

nebo podnikat kroky ke změně. Ale i když se člověk podvolil systému utlačování 

v rámci sebezáchovy, neznamenalo to nutně, že s jednáním státní moci souhlasí. Dle 

mého názoru, tento důvod zapříčinil onen fakt, že se obyvatelstvo ani kultura nemůže 

jednoduše rozdělit na pro a proti. Vzniká tzv. polooficiální proud, který můžeme 

aplikovat snad na všechny sféry života za čtyřicet let komunistického útlaku. Sem by 

šlo zařadit i takové jedince, kteří se sice angažovali ve vyšších státních funkcích, 

ale zároveň chránili a pomáhali těm, kteří už na ,,černé listině“ ÚV KSČ byli nebo 

se jen chtěli svobodně projevit na veřejnosti. Dovolila bych si jmenovat profesora Jiřího 

Kotalíka jako názornou ukázku. Ve své funkci ředitele Národní galerie v letech 1967–

1990 navštěvoval režimem zakázané výstavy a bytové ateliéry, které se nejednou snažil 

ubránit před Státní bezpečností.  

V souvislosti s polooficiálním proudem nemohu opomenout ani pojem ,,šedá zónaʻʻ 

socioložky Jiřiny Šiklové, jehož definice pojmenovává ,,vrstvu obyvatel, kteří nepatřili 

k vládnoucí komunistické nomenklatuře a nepožívali jejich výhod, ale také nebyli 

aktivními disidenty. Předpověděla, že právě tito lidé stanou na rozhodujících pozicích 

v novém politickém uspořádání.“148 

Umělci nebojovali proti režimu, nepořádali demonstrace ani nevytvářeli žádné 

spolky za účelem svrhnutí totalitní vlády. Jediné, co ale potřebovali pro svůj osobní 

rozvoj, byla svoboda a inspirace, které jim byly odebrány. 
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Stanislav Kolíbal představuje tu stránku umění, která byla komunistickému režimu 

nepohodlná. Jeho abstraktní ilustrace a kresby, sochy a instalace nebyly posuzovány 

vždy na základě umělecké hodnoty, ale podle politického smýšlení hodnotitele. 

Abstrakce byla zakázána. Kolíbal se ale i přes patnáctiletý zákaz vystavování 

v normalizačních letech projevuje na domácí neoficiální scéně a jak vynikajícím 

umělcem byl a je, můžeme jasně vidět na jeho zahraničních úspěších. Názorně také 

ukazuje uměleckou všestranost. Jeho vnitřní svoboda ve vnější nesvobodě mu 

umožňovala rozvíjet se více směry výtvarného umění.  

Josef Malejovský se pro mě stal ukázkou umělce, který přes slibný tvůrčí začátek, 

postavený na základech výuky u významných profesorů, dokázal díky zkušenostem 

s válkou a následné politice v Československu sklonit k jednolité tvorbě. Zainteresován 

do tvorby stranicky nařízených děl v jednosměrném stylu socialistického realismu 

pravděpodobně mrhal svým talentem. 

,,Dar talentu je výsadou, za niž se musí platit. Z hlubin kolektivního vědomí vynořuje 

se neustále přesvědčení o výjimečné společenské odpovědnosti umělce. S těmito nároky 

se dostávaly do konfliktu proměny soudů o umění a zvláště podezření vzbuzující péče, 

věnovaná formální stránce díla. Stěží se prosazovala subjektivita, patřící k rysům 

novodobého umění. Odsouzení došly snahy o vyjádření klimatu doby vyslovením 

osobních pocitů tvůrce. Nezbytnost tvůrčího hledání setkávala se s neporozuměním.“149 

Umění má být především projevem svobody, projevem něčeho, co se nedá  

verbalizovat a promítnutím všech vnitřních pocitů i vnějších okolností.  

 

                                                 
149

 ŠETLÍK 1996b, 104 
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Závěr 

Zachycení rozdílu mezi českou oficiální a neoficiální scénou výtvarného umění 

v letech 1945–1989 dává představu o podmínkách tvorby a následném vystavování děl 

umělecky činných obyvatel. Na straně oficiální lze vysledovat strategickou řízenost 

a manipulaci vládou Československa, jednodušší možnost exhibování děl, lepší 

dostupnost k zahraničním příležitostem politicky zainteresované části obyvatelstva 

ČSSR. Neoficiální scéna pak ukazuje vzájemnou podporu, odvahu a přátelství 

mezi lidmi, kteří i přes charakterní rozdíly měli jeden stejný cíl – svobodu tvorby 

a myšlení. Politická část historického bloku se ve výsledku dá taktéž rozdělit na dvě 

části. Byli zde straničtí komunisté plnící rozkazy vzešlé ze Sovětského aparátu a režimu 

odporující část obyvatelstva, která později vytvořila skupiny vzájemné podpory 

a vzdoru. Na životě Stanislava Kolíbala a Josefa Malejovského jde pak jasně vidět, jak 

tehdejší politická aktivita ovlivnila chování a možnosti jedince.  

Závěrem bych chtěla dodat, že jsem si téma práce vybrala z důvodu bližšího 

prozkoumání doby, ve které jsem se nenarodila, ale celý život mě stále nepřímo 

ovlivňuje, a rodinným problémům s politickým systémem v letech 1968–1989. V rámci 

studia historie a umění jsem se pak rozhodla propojit historicko-politické téma 

s uměleckým životem, na kterém lze vývoj Československého státu názorně ukázat.  
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