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1. Úvod
Hlavním podnětem k napsání této bakalářské práce byla má snaha o hlubší
poznání tvorby zlínského malíře Václava Chada. Václav Chad prožil své mládí
v nepříznivém období druhé světové války, která jeho tvorbu pochopitelně velmi
ovlivnila. Malba a kresba byly hlavní náplní jeho života a základním způsobem
sebevyjádření. Chadovo dílo lze chápat jako pokus o osobní revoltu vůči okolnímu
světu. Jeho životní cesta byla velmi krátká a trpká. Dal se do služeb odboje a postavil se
proti nelidskosti. Jméno Václava Chada se záhy po jeho smrti stalo symbolem
hrdinského boje proti nacismu.
Po dlouhou dobu bylo Chadovo umělecké dílo zastřeno těžkostí osudu.
Osobnost Václava Chada se příliš velkého ohlasu veřejnosti nedočkala a jeho tvorba
byla probádána pouze parciálně. Sám Václav Chad o svém krátkém životě mnoho zpráv
nezanechal. Avšak díky vzpomínkám přátel a spolužáků ze Školy umění ve Zlíně je
možné nahlédnout na život talentovaného umělce.
Ačkoli se Václav Chad dožil pouze jednadvaceti let, stihl vytvořit nemalé množství prací, které se zapsaly do dějin moderního umění. Jeho dílo bylo ovlivněno složitou
situací čtyřicátých let dvacátého století, což lze vycítit především v kresbách
zaznamenávajících surovost doby. Osobnost Václava Chada je spjata zejména se
Školou umění ve Zlíně, která formovala počátky jeho tvorby. Zlínská škola se stala
enklávou umění v době okupace a poskytla zázemí mladé generaci umělců, do které
patřil právě i Václav Chad. Kromě Chadovy volné tvorby je zajímavá také tvorba
školní. Válečné období izolovalo studenty od světa a současného uměleckého dění.
Škola umění ve Zlíně však dávala studentům mnoho podnětů k tvorbě v podobě
literatury a reprodukcí světového umění. Inspirací tak Václavu Chadovi byl nejen
postimpresionismus a expresionismus, ale také surrealismus. Díky otevřenému pohledu
vedení školy na avantgardní umění bylo studentům umožněno rozvíjet ve své tvorbě
modernistické tendence. Václava Chada nelze označit za umělce určitého stylu.
Vytvořil si osobitý způsob uměleckého vyjadřování skrze různé symboly a znaky, jež se
staly pro jeho tvorbu charakteristickými.
Následující druhá kapitola si klade za cíl analyzovat dosavadní literaturu, která
se zabývala tvorbou a životem Václava Chada. Cílem třetí kapitoly je poskytnout co
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nejkompletnější popis Chadova života. Čtvrtá kapitola podává náhled na podobu
umělcova díla, které je v nadcházející kapitole zasazeno do kontextu dobové české
umělecké scény. Dále práce krátce shrnuje odkaz Václava Chada v současném Zlíně.
V poslední kapitole je uveden katalog Chadova díla zachovaného do dnešní doby.
Bakalářská práce byla zpracována s intencí nastínit nejen tvorbu Václava Chada,
ale také jeho životní příběh. Se snahou o co nejúplnější poskytnutí obrazu o osobnosti
Václava Chada bych se tomuto tématu ráda věnovala i v budoucnu. Doufám, že tato
práce bude impulzem pro větší zájem veřejnosti o Chadovo životní dílo.

2

2. Přehled dosavadního bádání
Život a tvorba Václava Chada byla v dosavadní literatuře zpracována pouze
elementárně. Po dlouhou dobu se osobností Václava Chada a jeho dílem zabývali
především jeho přátelé a spolužáci, jako byl Čestmír Kafka. Badatelský zájem o dílo
Václava Chada se začal projevovat až v osmdesátých a devadesátých letech dvacátého
století. Při studiu bylo nutné čerpat především z katalogů posmrtných výstav a zmínek
v odborné literatuře. Mladší literatura pak opakovaně vychází zejména z textů Evy
Petrové na téma Chadovy tvorby. Velmi důležité pro bádání bylo seznámení se
s pamětmi Chadových přátel a spolužáků, jež podávají důvěrný a autentický pohled na
umělcovu osobnost.
První velká výstava děl Václava Chada se uskutečnila až po jeho smrti 24. ledna
roku 1946 v Divadle D 46. Drobný Katalog první výstavy v D 46 malířů Václava
Chada, Jana Kostlána, Capa, Milady Schmidtové a Alexandra Berana,1 který vznikl
u příležitosti této výstavy, obsahuje velmi citlivé komentáře Chadových spolužáků,
vzpomínky na něj a také jeho vlastní texty. Roku 1958 byla uspořádána samostatná
výstava děl Václava Chada v Galerii mladých v Praze.2 Katalog k výstavě
s doprovodným textem vypracovali Luděk Novák a Chadův přítel Čestmír Kafka.
Čestmír Kafka se ujal také organizace výstavy děl Václava Chada v Domě umění
v Hodoníně roku 1965, u jejíž příležitosti vznikl drobný katalog.3 Doprovodné texty
Čestmíra Kafky k výstavám Chadových děl umožňují náhled na jejich přátelství
v podobě vzpomínek na společné chvíle za doby studia na Škole umění ve Zlíně.
V roce 1985 byla uspořádána samostatná výstava Chadových děl v Domě pánů
z Kunštátu v Brně. Při této příležitosti byl vydán také katalog výstavy s krátkým
doprovodným textem Jiřího Valocha, který pojednává především o díle kreslířském
a o životních osudech umělce.4

1 Katalog první výstavy v D 46 malířů Václava Chada, Jana Kostlána, Capa, Milady Schmidtové
a Alexandra Berana (kat. výst.), Divadlo D 46 v Praze 1946.
2 Václav Chad 1923–1945 (kat. výst.), Galerie mladých v Praze 1958.
3 Václav Chad 1923–1945, výbor z díla (kat. výst.), Dům umění v Hodoníně 1965.
4 Jiří Valoch, Václav Chad (kat. výst.), Dům umění města Brna 1985.
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Roku 1968 se v Galerii Václava Špály v Praze konala výstava Počátky generace,
pořádaná Luďkem Novákem a Evou Petrovou. Při této příležitosti také vznikl katalog se
stejnojmenným názvem Počátky generace,5 který se zabývá analýzou poválečné
generace umělců, do které neodmyslitelně patřil i Václav Chad. V textu jsou
postihovány také práce Václava Chada. Katalog výstavy Václav Chad,6 která proběhla
v Galerii výtvarného umění v Litoměřicích roku 1997 s doprovodným textem Evy
Petrové, je prvním rozsáhlejším komentářem k tvorbě Václava Chada. Doprovodný text
o životě a tvorbě Václava Chada s katalogem vystavených děl a soupisem dochovaných
malířských prací se stal výchozím bodem pro následné bádání.
Texty Jana Neulse a Josefa Macha, dvou Chadových přátel z odbojové skupiny,
přinášejí pohled na Chadovo členství v odbojové organizaci Matěje Mečla. Příspěvek
Jana Neulse Václav Chad,7 publikovaný v časopisu Naše pravda roku 1945, a článek
Jeden z nás,8 publikovaný roku 1964 taktéž v časopisu Naše pravda, popisují Chadovu
činnost v odbojové skupině a ilegální akce, kterých se účastnil. Článek Josefa Macha
Zlínská mládež v odboji,9 publikovaný roku 1947 v periodiku Tep nového Zlína,
poskytuje informace o Chadových činech v rámci odbojové skupiny a vzpomínky
Josefa Macha na zesnulého přítele.
Důležitými texty pro úplné pochopení osobnosti Václava Chada jsou memoáry
jeho přátel a spolužáků ze Školy umění ve Zlíně. Velmi obsáhlým textem plným
vzpomínek na Školu umění je nepublikovaný strojopisný text Otakara Hudečka z roku
1985 Škola umění: vzpomínky na jednu školu ve Zlíně, která začínala v září roku 1939
a skončila v době neurčité.10 V roce 2005 byla vydána obsáhlá kniha vzpomínek Jana
Rajlicha na Školu umění ve Zlíně. V publikaci Jana Rajlicha s názvem Přistřižená
křídla11 nacházíme velmi zajímavé popisy studentského života a každodenního chodu
školy. Jan Rajlich vytvořil hodnotný text plný dobových vzpomínek, v nichž je velmi

5 Luděk Novák – Eva Petrová, Počátky generace (kat. výst.), Galerie Václava Špály v Praze 1968.
6 Eva Petrová, Václav Chad (kat. výst.), Galerie výtvarného umění v Litoměřicích 1997.
7 Jan Neuls, Václav Chad, Naše pravda, 1945, č. 33–34, s. 5.
8 Jan Neuls, Jeden z nás, Naše pravda, 1964, č. 45–46, s. 5.
9 Josef Mach, Zlínská mládež v odboji, Tep nového Zlína, 1947, č. 26, s. 9.
10 Otakar Hudeček, Škola umění: vzpomínky na jednu školu ve Zlíně, která začínala v září roku 1939
a skončila v době neurčité (nepublikovaný strojopis, soukromá sbírka), 1985.
11 Jan Rajlich, Přistřižená křídla, Brno 2005.

4

často zmiňována osobnost Václava Chada. Obě publikace poskytují důležitý náhled na
krátký život Václava Chada, který prožil především v okruhu Školy umění ve Zlíně.
Roku 1990 publikoval Etienne Cornevin článek s názvem Chadův princip
v periodiku Výtvarné umění V.12 Článek s podtitulem Esej o vnitřní situaci jednoho
českého malíře, který byl 24. února 1945 ve svých jednadvaceti letech zabit gestapem
při pokusu o útěk, se zabývá stylem a výrazem malby Václava Chada. Autor dává do
souvislosti dílo umělce projevující silně expresivní tendence s krutostí jeho osudu.
Na Zlínsku se fenoménem Školy umění zabýval nejvíce Ludvík Ševeček, který
neopomenul ani osobnost Václava Chada. Ševečkův článek Václav Chad – jeden
z válečných osudů českého moderního umění,13 publikovaný v periodiku Prostor Zlín
roku 1995, vzpomíná na malíře a studenta Školy umění ve Zlíně. Ludvík Ševeček také
vypracoval doprovodné texty ke dvěma drobným katalogům z výstav Chadových děl,
pořádaných Galerií Václava Chada ve Zlíně. Doprovodné texty ke katalogům se
vztahují k výstavě Václav Chad. Pocta Václavu Chadovi,14 pořádané roku 2014,
a k výstavě Václav Chad. Legenda českého moderního umění,15 pořádané roku 2015.
Publikace Konec avantgardy? Od mnichovské dohody ke komunistickému
převratu,16 editovaná Hanou Rousovou a navazující na stejnojmennou výstavu, se
komplexně zabývá uměním čtyřicátých let dvacátého století. Hana Rousová společně
s Lenkou Bydžovskou, Vojtěchem Lahodou, Milanem Pechem, Annou Pravdovou
a Lucií Zadražilovou ve svých textech podávají diskurs českým uměním v době druhé
světové války. V tomto kontextu je zmiňována i tvorba studentů Školy umění ve Zlíně,
zvláště pak Václava Chada.

12 Etienne Cornevin, Chadův princip, Výtvarné umění V, 1990, s. 15–21. Text byl prvně publikován pod
pseudonymem. Robert Crane, Chadův princip ve Sborníku památce Václava Nebeského (neprodejný
rukopis).
13 Ludvík Ševeček, Václav Chad – Jeden z válečných osudů českého moderního umění, Prostor Zlín III,
1995, č. 5, s. 1, 8.
14 Ludvík Ševeček, Václav Chad. Pocta Václavu Chadovi (kat. výst.), Galerie Václava Chada ve Zlíně
2014.
15 Ludvík Ševeček, Václav Chad. Legenda českého moderního umění (kat. výst.), Galerie Václava Chada
ve Zlíně 2015.
16 Hana Rousová (ed.), Konec avantgardy? Od mnichovské dohody ke komunistickému převratu, Praha
2011.

5

Nejmladším textem zabývajícím se tvorbou Václava Chada je příspěvek Aleny
Pomajzlové Nevěděli jsme, kdy skončí válka. Tvorba Václava Chada17 v rozsáhlém
katalogu věnující se historii a vlivu Školy umění ve Zlíně Ostrov umění v moři
průmyslu. Zlínská škola umění (1939–1949) z roku 2015. Text Aleny Pomajzlové
vznikl jako komentář k výstavě Nevěděli jsme, kdy skončí válka. Tvorba Václava
Chada, pořádané roku 2015 v Galerii Václava Chada ve Zlíně.

17 Alena Pomajzlová, Nevěděli jsme, kdy skončí válka. Tvorba Václava Chada in: Vít Jakubíček –
Václav Mílek (edd.), Ostrov umění v moři průmyslu. Zlínská škola umění (1939–1949), Krajská galerie
výtvarného umění ve Zlíně 2015, s. 119–134.
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„Budou již venku na jasném slunci i vmíšeni mezi ostatní a v jejich pohledu nebude více viny,
nebude více důvěry v pravdu než v pohledu ostatních lidí. Až se objeví tato pravda u jejich
tmavých oken, záříc vlnami svých vlasů...“ 18

3. Život Václava Chada
Cílem kapitoly je nastínit umělcův život, který byl naneštěstí ukončen již
v jednadvaceti letech. Osobnost Václava Chada je neoddělitelně spjata s městem Zlínem
a zdejší Školou umění. Zlín se stal Chadovým takzvaným teritoriem, a je proto nutné
poznat dobovou situaci v tomto městě. Pro poznání Chadova studentského života je
nezbytné nahlédnout do memoárů jeho spolužáků, které přinášejí vzpomínky na jejich
společný život.
3.1

Dětství

Václav Chad se narodil v jihomoravském městě Břeclavi 8. září 1923. Byl jediným
dítětem Hynka Chada a Anny Chadové rozené Vališové. Otec pracoval jako strážmistr
pohraniční stráže, matka se starala o chod tříčlenné domácnosti. Rodina se hlásila
k římskokatolické církvi. Brzy po narození syna se Chadovi přestěhovali do domku
v Nerudově ulici 515 v Otrokovicích. Otrokovice zaznamenaly velký rozvoj společně se
založením Baťových závodů ve Zlíně, avšak i nadále si zachovaly svůj typický krajinný
ráz. Výjevy z okolí Dřevnice se později staly Chadovou inspirací a jedním z oblíbených
míst pro malování v plenéru.
Václav Chad začal roku 1934 navštěvovat státní reálné gymnázium v Uherském
Hradišti. Už zde se výrazně projevil jeho cit pro výtvarné umění. Ve čtvrtém roce studia
Chadovo doposud bezstarostné dospívání poznamenala německá okupace. Václav Chad
již v této době velmi citlivě vnímal politické dění a snažil se na něj také aktivně
reagovat. Snaha reflektovat vnitřní pocity se promítla především do kreseb, které
vytvářel pro časopis Commentarii de bello studentum hradišťského gymnázia. „Počátky
nacistické okupace nás zastihly v kvartě a potřeba vyjádřit nějak své vnitřní pocity,
18 Text Václava Chada uvedený v katalogu první výstavy v Divadle D 46. Viz Katalog první výstavy
v D 46 malířů Václava Chada, Jana Kostlána, Capa, Milady Schmidtové a Alexandra Berana (pozn 1.),
nestr.
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rozhořčení, se projevily ve vydávání třídílného psaného časopisu, který dostal název
Comentarii de bello studentum. Formou novinářského žargonu parodoval Václav Chad
události ve třídě a vtipně reagoval na atmosféru vytvořenou politickou situací před a za
okupace v roce 1939.“19 Takto na Chadovo podílení se ve studentském časopisu
vzpomíná jeho spolužák z gymnázia Vlastimil Jelínek. Právě ve školních lavicích začala
u Chada velká záliba v uměleckém vyjadřování nejen kresbou, ale také malbou a poezií.
Během studia se naučil kromě němčiny a latinského jazyka také francouzštinu. Po
ukončení gymnaziálních studií v roce 1939 vyvstala otázka týkající se budoucnosti
mladého, avšak na svůj věk velmi vyspělého Václava Chada. V Baťově Zlíně se již
pracovalo na realizaci myšlenky založení výtvarné školy produkující mladé umělce pro
potřeby továrny. Talentovaný Václav Chad se rozhodl přihlásit k přijímacím zkouškám
na nově otevřenou Školu umění ve Zlíně.
3.2

Studium na Škole umění ve Zlíně
Zlín se ve třicátých letech dvacátého století proměnil díky podnikatelské vizi

Tomáše Bati v moderní průmyslové středisko, které upoutalo zraky celé střední Evropy.
Poznatky získané pozorováním pokrokového amerického průmyslu stály u základů
budování továrního centra, které se záhy stalo proslulým. Vedle rozmachu technických
přístrojů, budování moderních prostorů pro práci a vytváření progresivních postupů
výroby byla patrná také snaha o zbudování nového Zlína, který by směřoval ke
světovému významu. Podobu funkcionalistického města získal Zlín díky práci předních
architektů, jako byli František Lydie Gahura, Vladimír Karfík, Antonín Vítek a další.
Na Moravě se tak podařilo vytvořit nejen průmyslové město, ale také fenomén
moderního života přesahující nejen české, ale i evropské poměry. Na počátku třicátých
let se Zlín projevoval především jako město průmyslu a tovární výroby, ovšem kulturní
vyžití pro obyvatele baťovského komplexu bylo nedostačující. Teprve ve druhé
polovině třicátých let se umění plně prosadilo v rozvrhu všedního dne obyvatel Zlína.
Kulturním střediskem se stalo především rozměrné kino na náměstí Práce, jehož bohatý
program zajišťoval zábavu ve volném čase. Hlavním dějištěm výstav se stal nově
postavený Společenský dům na náměstí Práce, kde se kromě výstav regionálního umění

19 Vlastimil Jelínek, Václav Chad 1923–1945, Malovaný kraj. Vlastivědný časopis Slovácka a Záhoria
X, 1974, č. 5, s. 8.
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konaly od roku 1936 také takzvané Zlínské salony, představující současné tuzemské
umělce. Všechny tyto aktivity následně ovlivnily nově vznikající generaci mladých
výtvarníků. Zlín se tak po druhé polovině třicátých let dvacátého století stal enklávou
umění a moderního stylu života.
Užité umění bylo nutnou součástí tovární výroby od samého počátku firmy.
Podnětem pro vznik Školy umění ve Zlíně se stalo selhání propagačních materiálů
z reklamního oddělení roku 1937 na světové výstavě v Paříži. Všechny exponáty ze
zlínského reklamního oddělení byly porotou odmítnuty a firma Baťa byla zastoupena
pouze pracemi reklamních oddělení svých zahraničních poboček.20 Tomáš Baťa chtěl
zprvu tuto situaci vyřešit přeučením studentů Akademie výtvarných umění v Praze, což
se však neuskutečnilo.21 Bylo zřejmé, že výhodnější bude pro Baťovy závody výchova
nové generace zručných výtvarníků seznámených s ideologií firmy. Východiskem tedy
mělo být výtvarné učiliště s obory vhodnými pro potřeby zlínského koncernu
propojených s továrnou a disponující moderními výchovnými principy inspirovanými
německým Bauhausem.
Ředitelem nově vznikající Školy umění ve Zlíně byl jmenován architekt
František Kadlec, který byl pověřen stanovením osnov, řádu, učitelského sboru
a potřebných náležitostí pro provoz školy. Koncepce Školy umění ve Zlíně směřovala
v mnoha ohledech stejnou cestou jako Bauhaus. Spojitost s Bauhausem byla patrná
z celkového zaměření školy na průmysl. Škola si kladla za cíl spojit umělecké obory
s průmyslovou výrobou firmy Baťa a vychovat umělce přímo pro danou práci ve firmě.
Studenti měli být vedle uměleckého a teoretického studia vyučeni také jednomu
z nabízených řemesel, a stát se tak řemeslnými mistry s hlubokým estetickým cítěním.
Studium bylo určeno na dobu čtyř let, po kterých následovala takzvaná huť, tedy
speciální školní dílna pro absolventy čtyřletého studia, v níž se pracovalo na velkých
školních zakázkách a produktových výrobcích na prodej.22 Výjimečným prvkem zlínské

20 Tomáš Mikuláštík, Kulturní aktivity ve Zlíně, in: Ludvík Ševeček (ed.), Zlínský funkcionalismus.
Sborník příspěvků sympózia pořádaného u příležitosti 100. výročí narození Františka Lydie Gahury a 90.
narozenin Vladimíra Karfíka, Státní galerie ve Zlíně 1991, s. 63.
21 Vít Jakubíček – Václav Mílek (edd.), Ostrov umění v moři průmyslu. Zlínská škola umění (1939–
1949), Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně 2015, s. 15.
22 Vladimír Vašíček, Škola umění ve Zlíně, in: Ludvík Ševeček – Marie Zahrádková, Kulturní fenomén
funkcionalismu. Sborník příspěvků konference, Státní galerie ve Zlíně 1995, s. 116.
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školy bylo spojení studia s praxí v Baťově koncernu, které mělo naučit mladé studenty
pracovní kázni a finanční soběstačnosti.
Na přelomu června a července 1939 se konaly týdenní přijímací zkoušky, které
důkladně přezkoušely schopnosti a talent uchazečů, jejíchž součástí byla zkouška
všeobecné inteligence, dějin výtvarného umění a především zkouška odborná, ale také
psychotechnická zkouška.23 Přijímací zkoušky ve Zlíně byly pro většinu uchazečů první
zkušeností se životem v rušném průmyslovém velkoměstě. Do Zlína se sjeli zájemci
o studium nejen z Moravy, ale také Čech, a konkurence byla značná. Václav Chad byl
již v době přijímacích zkoušek velmi vyspělý, nadaný a měl také mnoho vlastních
domácích prací, čímž vynikal mezi ostatními uchazeči. Pokročilou inteligenci teprve
šestnáctiletého Chada dokazuje i psychotechnický posudek, který byl povinnou součástí
přijímacích zkoušek. Změřen mu byl také inteligenční kvocient, jenž se v této době
rovnal 116. „Jeho povšechná inteligence, pokud na ni můžeme soudit z písemných testů,
je vzhledem k ostatní zdejší výběrové populaci velmi nadprůměrná /IQ 116/.
Charakterisuje ho dobrá pohotovost a rychlé zapracování do nových úkolů. Jeho
úsudkové myšlení, abstraktní i teoretické myšlení je lepší než průměrné, rovněž
schopnost a pohotovost verbální je značná. Vztahové myšlení pohybuje se na hranici
nadprůměrnosti. V práci, která se mění, dosahuje vysokého tempa i nadprůměrného
výkonu a pracuje v ní s průměrnou pečlivostí a přesností. Jeho technická inteligence,
kombinační myšlení a prostorová představivost pohybuje se na hranici lepší
průměrnosti. Z těchto důvodů jej doporučujeme na základě psychotechnické zkoušky do
školy umění.“24 První dopis ze Školy umění ve Zlíně však obsahoval špatnou zprávu.
Václav Chad nebyl přijat. Byl to ale omyl, došlo totiž k záměně jmen. Přijímací
zkoušky Václav Chad složil úspěšně a nastoupil do prvního ročníku nově založené
školy ve Zlíně.
Škola byla otevřena 18. září 1939. Avšak první zkušenosti se životem
v průmyslovém městě získali studenti již dříve. Bylo nutné zaučení studentů v továrním
průmyslu. Všichni budoucí studenti, a tedy i Václav Chad, museli povinně nastoupit již
v polovině letních prázdnin do Baťovy továrny, kde se měli naučit manuální práci, která
23 Viz Vít Jakubíček – Václav Mílek (edd.) (pozn. 21), s. 23.
24 Psychotechnický posudek, Psychotechnická zkušebna Baťa a.s., Zlín, Ve Zlíně dne 25. září 1939.
Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, Fond Baťa a.s., Zlín, sign II/2, kar. 1034, inv.
č. 21, fol. 1.
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se stala součástí jejich studentského života.25 Baťa chtěl vést studenty k finanční
zodpovědnosti a studium si tedy měli platit z výplaty, kterou získávali za práci
v továrně a ukládali si ji na vlastní peněžní knížky. Prvních čtyřicet přijatých studentů
se tak účastnilo šestitýdenního školení v obuvnickém a gumárenském provozu, po
tomto školení byli rozděleni podle zkušeností a nadání do několika závodních
oddělení.26 Mladí lidé měli získat pocit soběstačnosti a nemuseli být závislí na finanční
podpoře rodiny. Studenti byli začleněni do tovární výroby stejně jako sami pracovníci,
jen s rozdílem pracovní doby. V továrně pracovali vždy od sedmi do dvanácti hodin
dopoledne. Tato pracovní doba se ustálila také v jejich následujícím školním rozvrhu.
Všichni studenti pracovali v továrně od pondělí do pátku vždy v dopoledních hodinách.
Následně odcházeli na odpolední vyučování, trvající od dvou do sedmi hodin.
O sobotách se celý den studovalo, a to především teoretické předměty jako dějiny
umění. Neděle byly jedinými volnými dny, které studenti využívali k návštěvám svých
rodin, k volné tvorbě a kulturnímu vyžití.27
Václav Chad roku 1939 nastoupil do ateliéru dekorativní malby Richarda
Wiesnera. Kromě výtvarných předmětů, jako byla figurální malba, kresba
a krajinomalba, byla také pro studenty velmi důležitá výuka teoretických předmětů.
K zajímavým předmětům prvního ročníku patřily dějiny umění vedené Albertem
Kutalem, seminář nauky o materiálu doktora Mečislava Kuraše a také přednášky
z plastické anatomie doktora Jana Černoška.28 Ve škole se kladl důraz na všeobecné
vzdělání. Mladí studenti se měli stát v jistém smyslu renesančními osobnostmi, a proto
byly do školního rozvrhu zařazeny například přednášky ze společenského chování,
lidového umění a dějin literatury. Václav Chad se již v počátcích vyučování projevil
jako jedna z nejtalentovanějších osobností prvního ročníku, což zaznamenali nejen
vyučující, ale také jeho spolužáci. Takto na něj vzpomíná nejmladší student z ročníku
Otakar Hudeček: „Chad vyrůstal mezi nimi jako překvapující zjev. Nebylo jediného jeho
obrazu, jímž by nebyly upoutány oči mnohého umělce tohoto kruhu. Byly to věci úplně

25 Viz Jan Rajlich (pozn. 11), s. 29.
26 Jana Procházková, Historie vzniku a šesti let trvání Školy umění ve Zlíně (diplomová práce), Katedra
dějin umění a muzikologie FFUJEP, Brno 1970, s. 65.
27 Viz Vladimír Vašíček (pozn. 22), s. 116.
28 Viz Jan Rajlich (Pozn. 11), s. 85.
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nové a nevídané, chápané s neproniknutelnou jednoduchostí.“29 Václav Chad vynikal
také svým vzhledem. Byl hubený a vysoký, měl tmavé vlasy sčesané na stranu,
pronikavý pohled a brýle, které k němu neodmyslitelně patřily. Měl ale především své
osobité kouzlo, které všechny upoutalo. Snadno se lidem vryl do paměti. Byl osobou
vnímavou a velmi citlivou. Zdálo se, že se v jeho nitru odehrával velký boj. Často na
ostatní působil jako velmi klidný, avšak uzavřený mladík, jindy se ukázala i jeho druhá
stránka. Vedle mírné tváře se v Chadovi nalézala i tvář rozhněvaná a výbušná. Takto na
něj vzpomíná Milada Schmidtová: „Jednou našli jeho obrazy, rozlámané a pořezané
nožem. Byly rozházené surově po zemi a pošlapané. To byl také Václav Chad.“30
Se spolužáky vycházel vždy v dobrém, avšak nikdy se nikomu z nich plně
neotevřel. Chadovými nejbližšími přáteli byli Čestmír Kafka a Milada Schmidtová,31
která se stala múzou mladých zlínských umělců. Vstup Milady Schmidtové do skupiny
mladých zlínských umělců byl stejně tajuplný jako její osobnost. „Jak už jsem zmínil,
objevila se neznámo odkud, zúčastňovala se různých kulturních aktivit, literárního
i dramatického kroužku, velmi často se objevovala i na škole, vzpomínám si, že se
jednou dokonce zúčastnila i našeho nedělního barbizonu.“32 Tak vzpomíná na Miladu
Schmidtovou Jan Rajlich. Inteligentní, talentovaná, vášnivá a záhadná byla mladá
dívka, která se sama mladým umělcům vyrovnala. Byla nadanou malířkou. Své okolí
plně okouzlila stejně jako mladého Václava Chada, kterého s ní poutalo duševní
porozumění. Milada se částečně účastnila některých školních aktivit, například
literárního a dramatického kroužku, často se účastnila i plenérových výprav, a stála tak
v centru dění nově vznikajícího ohniska umění ve Zlíně. Čestmír Kafka nastoupil na
Školu umění ve Zlíně o rok později než Chad a velmi záhy se z nich stali přátelé.
29 Viz Otakar Hudeček (pozn. 10), s. 17.
30 Viz Katalog první výstavy v D 46 malířů Václava Chada, Jana Kostlána, Capa, Milady Schmidtové
a Alexandra Berana (pozn. 1), nestr.
31 Čestmír Kafka se narodil 14. listopadu roku 1922 v Jihlavě. V letech 1940 až 1945 studoval na Škole
umění ve Zlíně. Po konci války v roce 1945 odešel do Prahy a studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru Emila Fily. Byl aktivním členem umělecké skupiny Trasa 54. Věnoval se
především malbě, kresbě a grafice. Zemřel 21. května roku 1988 v Praze. Milada Schmidtová se narodila
20. ledna roku 1922. Navštěvovala večerní kurzy Školy umění ve Zlíně. Zabývala se především
malířskou tvorbou. Působila také v Praze ve spolupráci s Divadlem v Karlíně a Divadlem D 46. Ke konci
života trpěla duševním onemocněním. Zemřela v roce 2015. Viz Milada Frolcová, Slovník žáků
a absolventů zlínské Školy umění a Střední uměleckoprůmyslové školy ve Zlíně a v Uherském Hradišti
(1939–2003), Uherské Hradiště 2003, s. 126. – Prokop Toman, Nový slovník československých umělců I,
Ostrava 1993, s. 428.
32 Viz Jan Rajlich (pozn. 11), s. 244.

12

Přátelství Čestmíra Kafky a Václava Chada nás nijak nepřekvapí, oba byli dosti
podobní, a to především svou uzavřeností do vlastního světa. Oba byli natolik citlivými
osobnostmi, které vnímaly přízrak nadcházejících událostí, které lze zpozorovat také
v jejich kresbách a malbách. Pro mnoho spolužáků však zůstal Václav Chad i přes
společné soužití v páté budově internátu nepochopenou osobou.
Ačkoli by se mohlo zdát, že studenti Školy umění neměli mnoho volného času
s nabitým školním rozvrhem a dopolední prací v továrně, opak byl pravdou. Ve školním
kolektivu se začaly rozvíjet různorodé aktivity, jež měly zaplnit volný čas. Velmi
oblíbeným místem pro střetávání a trávení volného času se záhy stalo Velké kino na
náměstí Práce a jeho menší odnož Malé kino v obchodním domě Tržnice. Filmová
představení se stala pro mladé umělce velmi inspirativními. Mnoho studentů stejně jako
Václava Chada tyto filmové zážitky ovlivnily také v jejich tvorbě: „Válečný Zlín nám
tak paralelně s naší Školou umění poskytl i druhou, neplánovanou životní lidovou
univerzitu – „vysokou školu filmovou“,33 vzpomíná Jan Rajlich. Dalším kulturním
vyžitím, umožňujícím studentům rozvíjet své znalosti a zkušenosti s uměním, bylo
divadlo. I když Zlín neměl v této době vlastní divadelní sál, Velké kino sloužilo po
stažení plátna jako vhodné místo pro představení. Do Zlína se se svými představeními
sjížděly různé divadelní spolky z velkých měst. Tato aktivita se znovu stala pro studenty
velmi podnětnou a mnoho z nich se začalo věnovat scénografii. Václav Chad byl také
vášnivým čtenářem. Kromě knih vyprávějících tragické životní osudy umělců, jako byl
román Žízeň po životě autora Irvinga Stona, četl také díla Dostojevského a Tolstého.
Později byl přímo fascinován Freudovým Výkladem snů, jenž se objevil u některého ze
studentů na internátu.34 Neděle byly jedinými volnými dny, které studenti měli, a pokud
byla možnost, často odjížděli domů. Studenti, kteří zůstávali ve Zlíně, chodívali často
kreslit a malovat do přírody. Václav Chad se mnohokrát k této skupině spolužáků
připojil a vydával se s nimi na takzvaný „barbizon“. Mladí studenti podnikali túry do
okolí Zlína, kde se snažili zachytit ráz krajiny. Kromě snahy rozvíjet své schopnosti
kresby a malby v přírodě lze chápat tyto idylické výlety do krajiny jako způsob relaxace
a útěku před průmyslovým ovzduším města. Barbizon sloužil nejen k rozvíjení
zkušeností, ale také k navazování bližších přátelství. Takto vzpomíná na nedělní kurz
malby a kresby v přírodě Otakar Hudeček: „Stáli jsme tedy u té Dřevnice na asfaltové
33 Viz Jan Rajlich (pozn. 11), s. 122.
34 Ibidem, s. 243.

13

silnici. Kostlán tam maloval své letní stromy, na které jsem se už na místě díval
s nádherným pocitem v duši. Chad se postavil přímo na silnici a maloval stromy proti
slunci.“35 Kromě plenérových akcí se často malovalo také na internátě, a to nejen
v rámci školních úkolů. Z malé místnosti na konci chodby internátu se stal hromadný
ateliér, který byl hojně využíván a kde byla také vystavována díla mladých umělců.
V období německé okupace nebylo možné, aby studenti vycestovali do
zahraničí, a tak všechny inspirační zdroje pro jejich tvorbu pocházely především
z reprodukcí. Ačkoli vedení školy zajišťovalo pro studenty dostatek odborné literatury
o umění, jejich touha po poznání současného umění nadále sílila. Jednou z možností,
jak poznat alespoň současné tuzemské umělce, byla cesta do Prahy, kterou Václav Chad
společně se spolužáky podnikl během studia vícekrát. Důležitou roli ve výuce mladých
umělců hrály také pravidelné Zlínské salony, na nichž bylo možné vidět práce
současných umělců. Studenti tak mohli poznat tvorbu umělců ze skupiny Sedm v říjnu,
a také umělců, kteří se později stali členy Skupiny 42.36
Během čtyř let studia stihl Václav Chad vytvořit početné dílo obsahující školní
kresby, malby, kresebné návrhy scén a kostýmů pro divadelní hry, návrhy výzdob
interiérů, satirické kresby, komiksy a jiné. V roce 1943 již plně vyučený malíř Václav
Chad ukončil čtyřleté studium v ateliéru dekorativní malby Richarda Wiesnera, což
však neznamenalo odchod ze Zlína.
3.3

Práce pro školní dílny
V červnu roku 1943 Václav Chad úspěšně ukončil studium na Škole umění

a získal příležitost dále studovat a rozvíjet svou výtvarnou činnost. Většina absolventů
dostala možnost pokračovat po ukončení čtyřletého studia na takzvaných speciálkách,
které měly sloužit jako pracovní dílny, kde studenti plnili zakázky Školy umění pro
Baťův koncern.37 Důležitou druhotnou funkcí těchto speciálek byla ochrana studentů
před válečným nasazením, které čekalo řadu mladých lidí. Václav Chad pokračoval
v dílně dekorační malby Rudolfa Gajdoše a v dílně restaurátorství, vedené Františkem

35 Viz Otakar Hudeček (pozn. 10), s. 13.
36 Viz Eva Petrová (pozn. 6), s. 7.
37 Viz Vít Jakubíček – Václav Mílek (edd.) (pozn. 21), s. 43.
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Petrem.38 Chad také pracoval pro reklamní oddělení Baťova koncernu. Jednou
z velkých zakázek, na které se podílel také Václav Chad, byly návrhy vitráží pro
budovy internátů a dalších budov pod vedením profesora Rudolfa Gajdoše.39 Dalším
úkolem, jenž byl zadán firmou Baťa školní dílně, bylo dokončení výzdoby klubovny
zaměstnanců Baťovy pobočky v Batizovcích na Slovensku. Studentům byl zadán úkol
vytvořit návrh pro nástěnnou malbu, z nichž nejlepší měl být s pomocí vedoucích dílny
realizován. Soutěž vyhrál Václav Chad, který přenesl do návrhu jánošíkovský motiv
s prvky lidového umění. K realizaci návrhu však nedošlo kvůli zhoršující se politické
situaci na Slovensku.40
Na podzim roku 1943 se Václav Chad účastnil kolektivní výstavy studentů
Školy umění v Kladně. Jednalo se o první výstavu mladých zlínských výtvarníků,
uspořádanou v Městském divadle v Kladně. Jeden z Chadových vystavených obrazů byl
však pro velkou míru surrealistických tendencí cenzurou z výstavy odstraněn.41 Téhož
roku se účastnil také čtvrté výstavy mladých výtvarníků ve Zlíně. Poprvé zde byly
představeny práce absolventů Školy umění. Václav Chad zde vystavil malbu Podzim ve
Hvozdné, se kterou sklidil úspěch.42 V roce 1944 byla díla Václava Chada součástí
výstavy Školy umění ve Zlíně a také páté výstavy mladých výtvarníků, uspořádané ve
Studijním ústavu ve Zlíně. Jeho práce sklidily uznání a Chadovi byla věštěna úspěšná
kariéra. Díla některých studentů bylo možné také vidět ve stálých výstavních
prostorech, které realizovala Škola umění v Trantíkově domě na Hlavním náměstí ve
Zlíně.43 Po bombardování Zlína na podzim roku 1944 byla činnost Školy umění
ukončena a cesty studentů se vydaly různými směry.
3.4

Odbojová činnost a tragická smrt
Roku 1944 se Václav Chad zapojil do ilegální odbojové činnosti zlínské

komunistické skupiny, která byla později pojmenována podle vydávaného časopisu
Naše pravda. Organizace Naše pravda měla stanoveny především dva cíle. Prvním

38 Viz Jan Rajlich (pozn. 11), s. 252.
39 Viz Vladimír Vašíček (pozn. 22), s. 119.
40 Viz Jan Rajlich (pozn. 11), s. 253–254.
41 Ibidem, s. 316.
42 DNK, Čtvrtá výstava mladých výtvarníků ve Zlíně, Náš kraj XIII, 1943, č. 39, s. 3.
43 Viz Vít Jakubíček – Václav Mílek (edd.) (pozn. 21), s. 35.
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cílem byla snaha o co největší uvědomělost a informovanost zlínských obyvatel, a to
pomocí časopisu. Druhým cílem pak bylo zbudování početné partyzánské jednotky,
která by se podílela na boji proti nacismu.44 Jedním z hlavních organizátorů
komunistické organizace byl Matěj Mečl, který pracoval v Baťových závodech jako
instalatér.45 Právě Mečl stál u prvního kontaktu Václava Chada s odbojem. Organizace
se snažila rozšířit své řady mezi studenty Školy umění. Bylo jen otázkou času, kdy se
zapojí i odvážný Chad, toužící po boji za spravedlnost. Čestmír Kafka vzpomíná na
odbojovou činnost Chada takto: „Václav Chad byl mezi prvními, kteří poslechli výzvy
ilegální stranické organizace k boji proti okupantům. Přinesl všechen zápal a víru svých
jednadvaceti let.“46 Kromě Chada byli ve skupině i další mladí a oddaní umělci ze
Školy umění. Jedné z akcí, jež měla zajistit spojení s odbojáři v Ostravě, se účastnila
také Milada Schmidtová, kterou Václav Chad doporučil jako důvěryhodnou osobu.47
Jan Rajlich vzpomíná na své pocity ze zapojení do odbojové organizace následovně:
„Vědomí, že každá maličkost, každý drobný čin namísto nečinného sedění se
založenýma rukama v klíně může posílit odpor k nenáviděným okupantům, to bylo
hlavní motivací našeho odboje.“48
Odbojová skupina začala vydávat ilegální časopis s názvem Pravda,49 jenž měl
za úkol vyzývat k mobilizaci v boji proti fašismu. Časopis také silně kritizoval
kolaboraci Baťových závodů. Byl tisknut pomocí cyklostylu, místo redakce časopisu se
neustále přesouvalo pod hrozbou z odhalení. „Byla vytvořena vícečlenná redakční rada,
v níž byli Jan Neuls, dr. Vladimír Marjánek, Josef Mach, Karel Gájoš, Václav Chad
a Štěpán Kalivoda.“50 Chad se jako zkušený malíř a kreslíř ujal práce na vzhledu
časopisu, jehož součástí byly také jeho kresby a karikatury. Ujal se také úpravy
44 Josef Přikryl – Lubomír Slezák, Jihovýchodní Morava v boji proti okupantům, Brno 1965, s. 109.
45 Matěj Mečl se narodil 10. 12. 1914. Pracoval jako instalatér pro Baťovy závody ve Zlíně. Byl hlavním
vedoucím odbojové organizace Naše pravda. Na začátku roku 1945 byl zatčen členy gestapa. Zemřel
v koncentračním táboře Mauthausen-Gusen. Viz Josef Přikryl – Lubomír Slezák (pozn. 44), s. 108.
46 Čestmír Kafka, Václav Chad, Literární noviny VII, 1958, č. 17, nestr.
47 Viz Josef Mach (pozn. 9), s. 9.
48 Viz Jan Rajlich (pozn. 11), s. 328.
49 Časopis Pravda vyšel poprvé v srpnu roku 1944. Vyšlo pouze pět čísel, poslední číslo bylo vydáno
v lednu roku 1945. Čtvrté a páté vydání časopisu již vyšlo pod názvem Naše pravda. Více o organizaci
Naše pravda a jejích aktivitách Gottwaldovsko od minulosti k současnosti. Sborník Okresního archivu
v Gottwaldově, Gottwaldov 1984.
50 Viz Gottwaldovsko od minulosti k současnosti. Sborník Okresního archivu v Gottwaldově (pozn. 49),
s. 62.
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odbojových plakátů. Chad do časopisu však nepřispíval jen svými výtvarnými pracemi,
ale i svými články a texty.51
Velmi brzy se začal Václav Chad podílet na činnosti odbojové skupiny ve větší
míře. Jeho funkce již nespočívala jen v úpravě časopisu a tvorbě plakátů, ale začal
podnikat odvážné akce. Pravidelně se vydával do Radějova u Strážnice, kde byl zřízen
důležitý opěrný bod Matějem Mečlem. Později, při snaze o zlepšení spojení s dalšími
skupinami v odboji, začal jezdit také směrem k Valašsku.52 Vzhledem k neustálé hrozbě
prozrazení bylo nutné měnit místa pobytu. Václav Chad se tedy na krátkou dobu
přestěhoval do malého podkrovního ateliéru, kde chvíli ukrýval také slovenského
partyzána Františka Janáčka.53 Později se však znovu vrátil do budovy internátu.
Začátkem února roku 1945 se začalo gestapo zajímat o zlínskou organizaci
Matěje Mečla. Několik členů skupiny bylo zatčeno. Václav Chad byl varován přítelem
a spolupracovníkem v odboji Josefem Machem před dvěma členy gestapa pátrajícími po
Mečlově skupině. Na tuto chvíli vzpomíná Josef Mach takto: „Viděl jsem ho naposledy
ve chvíli, kdy bylo nutné rychle ze Zlína zmizet před dvěma pány v kožených kabátech,
špatně mluvícími česky, kteří hledali řadu osob.“54 Václav Chad však neodešel, zůstal
přes všechna varování nadále ve Zlíně. V noci z 23. na 24. února šel spát do budovy
pátého internátu, obsadil však postel v jiném poschodí, než ve kterém bydlel, a byl
nahlášen.55 Tam ho také přišli hledat dva muži, již zmínění členové gestapa. Dne 24.
února po druhé hodině ranní byl Václav Chad vyváděn z budovy pátého internátu
směrem k budově prvního internátu, tehdejšího sídla gestapa. Chad se však dvěma
mužům vytrhl a začal utíkat, daleko se ovšem nedostal. Byl zabit několika výstřely
z pistole.56 Pohřben byl jako neznámý, bez přítomnosti rodiny a blízkých. V jeho
posledních minutách se Čestmír Kafka s Miladou Schmidtovou pokusili Václava Chada
51 V listopadu roku 1944 vyšlo čtvrté číslo časopisu odbojové organizace, již pojmenované Naše pravda.
Václav Chad do něj kromě záhlaví časopisu a grafické stránky přispěl článkem o blahobytu a kořistnictví
pánů od Bati, který doplnil kreslenou karikaturou. Viz Gottwaldovsko od minulosti k současnosti. Sborník
Okresního archivu v Gottwaldově (pozn. 49), s. 63.
52 Viz Josef Mach (pozn. 9) s. 9.
53 Viz Gottwaldovsko od minulosti k současnosti. Sborník Okresního archivu v Gottwaldově (pozn. 49),
s. 65.
54 Viz Josef Mach (pozn. 9), s. 9.
55 Viz Jan Rajlich (pozn. 11), s. 350–354.
56 Jan Neuls uvádí dva výstřely, jeden zasáhl srdce a druhý hlavu. Viz Jan Neuls (pozn. 7), s. 5.
V pozdějším příspěvku Jan Neuls uvádí výstřely do srdce a do jater. Viz Jan Neuls (pozn. 8), s. 5.

17

zachránit. Jan Rajlich vzpomíná na vyprávění Čestmíra Kafky o tomto pokusu
o záchranu: „Vyprávěl mi ještě, že s Miladou Schmidtovou dostali zoufalý nápad, že
Vencu násilím osvobodí z gestapáckého vězení na I. mužském internátu. Od rumunských
vojáků, kteří tehdy dělali Němcům spojence, ale nijak příliš horlivě se nechovali, chtěli
koupit nebo za jídlo vyměnit granáty a zbraně.“57 Václav Chad zemřel velmi mladý,
dožil se pouhých jednadvaceti let a pěti měsíců. Výtvarná tvorba mladého umělce byla
přetržena v momentě jeho největšího rozvoje. Roku 1946 byla otištěna vzpomínka
Chadových rodičů v časopise Naše pravda: „Dne 24. února 1945 byl zavražděn
gestapem ve Zlíně náš jediný syn, nadaný malíř VÁCLAV CHAD z Otrokovic.
Vzpomeňte s námi, kdož jste jej znali a měli rádi. Anna a Hynek Chadovi, rodiče.“58
Chadova smrt otřásla celým kolektivem Školy umění. Mezi prvními, kdo viděli
mrtvé tělo Václava Chada, byli Čestmír Kafka a Milada Schmidtová, kteří se
v posledních chvílích pokusili o jeho záchranu. Čestmír Kafka vzpomíná na toto
poslední setkání s přítelem takto: „Neustále mám před očima jeho bledý převrácený
profil. Tak jak jsem jej naposled viděl v márnici tovární nemocnice. Studenou tvář, jíž
jsem se dotkl třemi prsty. Otevřené vyhaslé oči s černě zaschlými ostrůvky na okrajích
bělma.

Spadající

tmavé

a

suché

vlasy.

Ruce

se

zablácenými

dlaněmi

a s nepochopitelnou hnědou rýhou na pravém předloktí. Zaschlou krvavou vatu, kterou
měl podloženo temeno, a temně rudou skvrnu v košili na prsou. Byl přikryt svým
tmavým šedým kabátem, jehož levý rukáv byl vyrván. Václav Chad.“59 Milada
Schmidtová vzpomíná na poslední shledání s přítelem následovně: „Když jsem ho viděla
naposled, ležel na vozíčku s očima široce rozevřenýma, s duší pohořelou. V kapse měl
krabičku sirek, kapesník a dřevěný hřebínek. V srdci měl díru a byl mrtev.“60 Toto jsou
vzpomínky nejbližších přátel na talentovaného Václava Chada, jehož život byl
předčasně ukončen tragickou smrtí.

57 Viz Jan Rajlich (pozn. 11), s. 352.
58 Naše pravda, 1946, č. 33, s. 8.
59 Čestmír Kafka, O tom, Praha 1997, s. 30.
60 Vzpomínka Milady Schmidtové na Václava Chada v katalogu první výstavy v D 46. Viz Katalog
první výstavy v D 46 malířů Václava Chada, Jana Kostlána, Capa, Milady Schmidtové a Alexandra
Berana (pozn. 1.), nestr.
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4. Podoba umělcova díla
Následující kapitola podá nástin vývoje Chadovy umělecké tvorby. Text je
rozdělen do osmi podkapitol. Pro tvorbu Václava Chada byl vymezen pouze velmi
krátký čas, a tudíž je v ní patrné časté střídání poloh. Václav Chad prošel ve svém
uměleckém vývoji mnoha styly a inspiračními vlivy. Dokázal si však za krátký čas
vytvořit zcela osobitý výtvarný projev. Z tvorby Václava Chada je patrna duševní
vyzrálost autora, který přes svůj mladý věk dovedl vytvořit velmi kvalitní soubor prací.
Chadova tvorba je silně spjata s výukou Školy umění ve Zlíně, kde získal
základy malířského a kreslířského umění. Škola umění ve Zlíně vedla své žáky ke
studiu prací klasických mistrů. Kromě teoretického předmětu dějiny umění, kde studenti
poznali ikonická díla minulých epoch, se Václav Chad v dílnách účastnil také
kopírování děl. V rámci dílen se Václav Chad seznámil s tvorbou umělců, jako byl
Pieter Bruegel, Hieronymus Bosch a Matthias Grünewald. Kromě výtvarných děl
zprostředkovávala Škola umění ve Zlíně svým studentům poznatky ze světové
literatury. Všechny tyto podněty formovaly tvorbu Václava Chada.
4.1

Rané kresby
Již ve svých patnácti letech Václav Chad hojně kreslil a k přijímacímu řízení do

Školy umění ve Zlíně se hlásil s velkou zásobou kreseb. Rané kresby z let 1938 až 1939
jsou charakteristické svou snahou o expresivnost a nespoutanou barevnost. V kresbách
lze vnímat Chadovu tendenci pracovat s geometrickými tvary ohraničenými černou
linií. Tyto znaky se nalézají v kresbách Karl May [23] a Financ [24] z roku 1938. Je
zajímavé sledovat, jak časně se v pracích teprve šestnáctiletého Chada objevuje motiv
smrti. Zájem o zobrazení momentu před smrtí se nachází v kresbě Přestřelka [25], ve
které autor zobrazil dvě postavy kovbojů, z nichž jeden vystřelil rychleji a pomalejšího
čeká smrt. Zobrazení momentu před samotnou smrtí lze najít také v kresbě Bez názvu
[26], datované do roku 1938, ve které je možné identifikovat scénu přípravy upálení
Mistra Jana Husa.61 Rané kresby zcela jistě naznačily vývoj Chadovy tvorby.

61 Viz Eva Petrová (pozn. 6), s. 9.

19

4.2

Biblické motivy
Velmi brzy lze v Chadových pracích pozorovat výskyt biblických motivů, často

spojených s tématikou smrti. Již v kresbě Bez názvu [28] z roku 1940 lze spatřit krajinu
s křížem, ve které se odehrála brutální vražda. Mrtvý leží s nožem v zádech a vrah
prchá. Je pochopitelné, že nejzobrazovanějším tématem smrti a utrpení se v Chadově
tvorbě stalo Ukřižování. V kresbě Ukřižovaný [27] z roku 1940 se již nachází expresivní
tendence, které později umělec plně rozvine. Klasičtější formu biblického námětu
Ukřižování představuje Náčrt podle Rubensova Ukřižování [29] z roku 1941. Právě
Rubensova malířská tvorba se stala Chadovi častou inspirací, nikdy jej však pouze
nekopíroval. Kromě tématu Ukřižování zaujala Václava Chada také postava biblického
zrádce Jidáše. Malba Jidáš [8] z roku 1941 zobrazuje karikovanou postavu zrádce,
vytvořenou za pomoci dlouhých tahů štětcem a hustými nánosy barev.62
Náboženská víra v době krutých událostí druhé světové války ztrácela na
významu. Václav Chad tento fakt pociťoval a postupně začal využívat biblické motivy
až dehonestujícím způsobem. Symbol kříže se nachází v malbě Pouť ke sv. Isidoru [7]
z let 1940 až 1941, ve které lze pozorovat inspiraci malbami Jamese Ensora. Václav
Chad na obraze představuje v prvním plánu tlačící se dav lidských postav s děsivými
obličeji, které navazují na Ensorovy motivy masek.
V roce 1942 vytvořil Václav Chad dvě malby s tématem Ukřižování, jejichž
pojetí Krista na kříži však zcela ztratilo na duchovní úctě. Na obraze Ukřižování
s červeným sluncem [10] z roku 1942 lze spatřit Krista s kanoucí krví, za nímž jsou
méně zřetelné dvě postavy ukřižovaných. Pod křížem nacházíme namísto Panny Marie
a Máří Magdalény neurčité postavy nahých korpulentních žen vyzývavě ukazujících své
intimní partie. Toto napadání uctivosti smrti a znevažování křesťanských symbolů bylo
Chadovou narážkou na válečné dění. V dalších pracích zachází Chad ještě dále a výjev
Ukřižování skládá z těžko čitelných figur a znaků, které je možné vidět v malbě
Ukřižování [12] vytvořené kolem roku 1942 a nedatové kresby Ukřižování [37]. Po roce
1944 pracuje Václav Chad s motivem Ukřižování zejména v kresbách. V těchto
pozdějších kresbách jako Ukřižováný [49] z roku 1944 pracuje s větší mírou deformace
postav. Práce jsou značně ovlivněny surrealistickými tendencemi. Postavy se stávají
62 Viz Eva Petrová (pozn. 6), s. 9–10.
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platformou pro vyjádření autorovy silné imaginace, vytváří postavy zkroucené,
rozřezané, propojené s neživými a mašinistickými prvky.63 Biblické motivy se staly
jedním z nejhojnějších námětů v tvorbě Václava Chada, které rozvíjel od počátku do
konce svého života.
4.3

Žena, neukojená láska
Důležitým motivem v Chadově tvorbě byla žena. Je patrné, že mladý umělec

projevil zájem o opačné pohlaví. Ženské téma provázelo Chadovu tvorbu po celou dobu
jeho života. Fascinaci ženským tělem lze chápat jako vyjádření vlastní sexuality
a intimních představ. V kresbách Václav Chad často používal ženskou figuru jako
objekt erotických fascinací. V malbách je naopak možné najít pokusy o psychologické
sondy do ženské duše.
Tento zájem o ženské figury je možné sledovat již na počátku čtyřicátých let
dvacátého století. V kresbě datované přibližně do roku 1941 Na lavičce v parku [30] se
nachází tři sedící ženy v módních šatech ztvárněné již zcela novou kresebnou linií na
rozdíl od té, kterou Chad používal v raných kresbách z let 1938 až 1939. Tři zobrazené
ženy jsou vyzývavé a svádějící. Motiv ženských figur se rozvíjí v cyklu kreseb, které se
pohybují na pomezí módních kreseb a pornografie. Tyto drobné tušové kresby [31, 32,
33, 34, 35, 36] z let 1940 až 1941, které jsou v některých případech doplněné přípisem,
se vyznačují uvolněným rukopisem postupujícím až k zamýšlené neukončenosti. Ženy
se zde stávají pouhým objektem touhy. Motiv ženského těla Václav Chad využívá také
po roce 1943 v automatických kresbách ovlivněných surrealismem. Autor ženské
postavy deformuje a ničí ve snaze transformovat figuru v objekt. Jako příklad mohou
posloužit dvě nedatované kresby bez názvu [58, 59].
Jiné pojetí ženského motivu je možné najít v Chadových portrétních malbách.
Melancholické obličeje zamyšlených žen jsou zobrazovány většinou záměrně na
jednoduchém pozadí zdůrazňujícím tvář. V portrétních malbách Václav Chad upustil od
drastického nanášení barvy na plátno, které je známé z maleb Ukřižování. Chad se
záměrně vzdaluje od výrazného malířského gesta s intencí směřovat pozornost diváka
na osobní kouzlo zobrazované ženy.64 Většina zpodobených žen však byla pouze
63 Viz Alena Pomajzlová (pozn. 17), s. 126.
64 Viz Eva Petrová (pozn. 6), s. 14.
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výtvorem Chadovy fantazie. Zasmušilý obličej ženy, která uvádí diváka do zákoutí
potemnělého města, se nachází v obraze Ulice [19] z doby kolem roku 1943,
inspirovaném tvorbou Edvarda Muncha. Václav Chad si pro sebe vytvořil imaginární
typ dokonalé ženy. Ženy s tmavými vlasy, jemnou světlou pletí a pronikavým
obličejem. Takovou platonickou dívkou byla Kateřina, o které Václav Chad psal
v krátkém textu Devět setkání s Kateřinou.65 Postavu Kateřiny Václav Chad
pravděpodobně zvěčnil v malbách Žena portrét na zeleném pozadí [21] a Žena portrét
na červeném pozadí [22], obě datované do roku 1944. Zobrazené dívky jsou zahleděny
do svého nitra a do svých vnitřních problémů, tak jak to líčily romány Tolstého,
Dostojevského či Lermontova. V některých vyobrazeních dívčích podobizen se Chad
inspiroval u malíře Léona Chauliaca. Kromě portrétů smyšlených žen vytvořil Václav
Chad také podobizny své přítelkyně Milady Schmidtové, ve kterých zobrazil její
intenzivní půvab a uhrančivost. Ženy z obrazů Václava Chada nebyly nijak krásné
či svůdné, měly však psychologickou hloubku.
4.4

Krajiny
V krajinomalbách Václava Chada lze najít četné inspirační zdroje. V pojetí

přírodních živlů vychází především z malířského stylu Vincenta van Gogha, kterého
velmi obdivoval. Z van Goghových maleb přejal expresivní rukopis a reliéfní nanášení
barvy. Četnost zobrazených krajin souvisí také s častými malířskými výlety do přírody,
které skupina zlínských studentů nazvala „barbizonem“. Krajiny Václava Chada byly
živé a pulzující. Kromě maleb zprostředkovávajících přímý pohled autora na krajinu
vytvořil Václav Chad také několik maleb inspirovaných světovými malíři, jako byl
Camille Corot. V malbě Podzim na Hvozdné [15] z roku 1943 je znatelná inspirace
Corotovou malbou Statek v lese.66 Krajiny Václava Chada jsou dynamické a svérázné.
V krajině z roku 1943 s názvem Kvetoucí stromy [16] spatřujeme flóru vytvořenou
rychlými a energickými tahy štětcem. Otakar Hudeček vzpomíná na malbu Kvetoucí
stromy takto: „Mohli jste vidět zelené a bílé stromy za plotem, v nichž probleskuje
jemná růžová, kvetoucí stromy silně pastózně nanesené, všechny barvy robustné, ale s

65 Chadův text Devět setkání s Kateřinou byl otištěn v katalogu první výstavy v Divadle D 46. Viz
Katalog první výstavy v D 46 malířů Václava Chada, Jana Kostlána, Capa, Milady Schmidtové
a Alexandra Berana (pozn 1.), nestr.
66 Viz Eva Petrová (pozn. 6), s. 12.
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jemným cítěním v malovaní do sebe. V popředí žena s bílým kočárkem, malováno tímtéž
způsobem.“67
Zajímavým prvkem v Chadově tvorbě jsou imaginární krajiny ovlivněné
surrealismem. Dominují zde husté pastózní nánosy barev. Krajina se stává nezřetelnou
a důležitý je především výraz barev. Postupně se v těchto krajinách objevují
imaginativní symboly. Můžeme je označit za mentální krajiny s definovatelnými
i nedefinovatelnými objekty. V malbě Imaginární krajina [14] z roku 1943 se nachází
spojení iluzorních prvků, zasazených do potemnělé krajiny s ženskou postavou.
Surrealistické krajiny rozvíjí Václav Chad také v kresbách. Příkladem může být kresba
Bez názvu [38], datovaná do roku 1943, ve které vidíme iluzorní krajinu se skálou.
4.5

Autoportrét
Autoportréty se staly jedním z četných motivů Chadovy tvorby. Ve vlastních

podobiznách dokázal Václav Chad zachytit své psychické procesy a niterné stavy.
V autoportrétu Fructus [11] z roku 1942 je umělec zobrazen z profilu s uhrančivým
pohledem. Protipólem je Autoportrét [13] z let 1943 až 1944, ve kterém autor využil
motiv pohledu do zrcadla a zobrazil sám sebe jako malíře s paletou v ruce. Při práci na
této malbě Václav Chad uhladil rukopis a ztlumil barevnost. V působivé malbě Obraz
s červenou brankou [18] z roku 1943 se vyobrazil Václav Chad s přítelem Čestmírem
Kafkou.68 Ve tváři zobrazeného malíře lze vycítit existenciální drama a smutek.
V autoportrétech parafrázujících kresby Paula Klee je patrné, že se z Václava
Chada stal bravurní kreslíř, avšak nenapodobující, nýbrž vytvářející si vlastní
autonomní linku inspirovanou kresbou modernistů, jako byl právě Paul Klee. Kleeovy
kresby Václava Chada nepochybně okouzlily, avšak záměrně cílil k vypracování
vlastního stylu.69 Autoportrét (volně podle Kleea) [41] z let 1943 až 1945 a kresba
Autoportrét, volně podle Kleea [40] jsou patrnými příklady. Autor se vyobrazil
karikaturním způsobem s velkými brýlemi a zarostlou tváří. V kresebných záznamech
dospívá Václav Chad k přesvědčivé stylizaci vlastní postavy, vytvořené pouze několika
tahy perem, jak to lze vidět na nedatované kresbě Bez názvu [57].
67 Viz Otakar Hudeček (pozn. 10), s. 20.
68 Eva Petrová (pozn. 6), s. 18.
69 Ibidem, s. 13.
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4.6

Traumata války
Není pochyb, že události druhé světové války ovlivnily okruh zlínských

studentů. Někteří z nich byli nasazeni na nucené práce, jiní do bitevního pole. Václav
Chad pozoroval dění okolo sebe a ve snaze pomoci se dal do služeb komunistické
odbojové organizace. Byl si vědom odehrávajících se událostí a chtěl na ně reagovat.
Kromě kreseb vojáků, jejichž těla byla zmrzačena, zobrazoval také koncentrační tábory
a bitevní pole. Zmrzačené oběti války se staly častým motivem v Chadových kresbách.
Tyto zraněné figury jsou zobrazeny samy ve svém utrpení, nedostává se jim pomoci.
Válečné motivy rozvíjí Václav Chad také ve dvou protějškových malbách
Rozmluva za války a Krajina za války. Téma osamění a bezmoci ve válečné době
zachycuje malba Krajina za války [17] z roku 1943. Krvavě rudá barva, bodce a ostnaté
dráty samy zprostředkovávají pocity figur ocitnuvších se ve válečné vřavě. Lidské
osudy byly ohroženy válkou, v malbách je proto všudypřítomná blízkost smrti. Podobné
tendence lze najít v kresbě Bez názvu (Postava) [39] z roku 1943, kde se nachází tmavá
postava ztracená v neurčitém prostoru. Lidské tělo a figura se stávají hlavním motivem
pro vyjádření utrpení a křehkosti. V obraze Postavy [20] z let 1943 až 1944 se Václav
Chad dostává až ke znakovosti figur, které jsou deformovány, zkrouceny, a nakonec
slisovány v jeden celek.70 Figury křičí, pláčou, vzpínají ruce a vytváří změť lidských
pocitů a psychických stavů. Ve stejnojmenné kresbě Postavy [48] jsou u figur
zdůrazněny pohlavní znaky. Na kresbě označené Ze dvou světů jeden mrtev, druhý bez
moci se narodit [50] z let 1944 až 1945 nacházíme figuru vojáka s dřevěným pahýlem
místo nohy a obvázaným tělem. Tato díla se stala nejzásadnějšími projevy svědectví
kruté doby.
4.7

Deníkové záznamy
Kresba se stala Chadovým hlavním prostředkem k vyjádření myšlenek a pocitů.

Skicáky plnil rychlými kresbami, básněmi a texty. Deníkové kresby Václava Chada se
staly fenoménem již za jeho života a byly velmi žádané. Jan Rajlich vzpomíná na
Chadovy kresby takto: „Že prožíval své erotické vize se značnou intenzitou, mohli jsme
se přesvědčit prohlížením jeho kreseb v četných skicácích, které sice nikomu nestavěl na
odiv, ale také je nějak přísně neutajoval a na běžnou výzvu je klidně podal k prohlédnutí
70 Viz Eva Petrová (pozn. 6), s. 15.
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nebo je nechal v kumbále ležet na stole, a tím je vlastně poskytl k veřejnému prohlížení.
Nebyl, ale pokud se pamatuji, ochoten se o kresbách příliš do hloubky bavit, spíše svůj
postoj a své východisko zlehčoval nebo i mezi námi běžným způsobem ironizoval. Na
vyžádání však byl obvykle ochoten beze slov kresbu ze skicáku vytrhnout a s podpisem ji
žadateli věnovat. Byl suverénní kreslíř, a tak byl o jeho kresby stálý zájem.“71
Již velmi brzy se začaly v kresbách Václava Chada objevovat znaky válečnou
generací oceňovaného surrealismu. Mladí studenti Školy umění ve Zlíně byli
inspirováni tvorbou Jindřicha Štýrského a Toyen. Povinnou četbou se jim stal Freudův
Výklad snů. Automatická kresba, snové vize a kombinovaní objektů do zcela alogických
celků, tím vším Chadovy skicáře a deníky doslova překypovaly. Jako příklady
automatických kreseb lze uvést cyklus listů ze skicáku [45, 46, 47] z let 1943 až 1945.
V kresbách je možné najít kromě ženských těl, falických symbolů, hodin, nožů
a obličejů také nedefinovatelné organické objekty. Hlavní náplní Chadových kreseb ze
skicáků se stala erotika. Brutální střídaní sexu a smrti lze pozorovat také v kresbě Bez
názvu [55]. Zajímavou kresbou je též nedatované zobrazení z ateliéru Bez názvu [52],
postava sedící a čtoucí knihu má záměrně zvýrazněné pohlavní znaky, před nohama má
položený papír s nápisem Millet. Některé perokresby Václav Chad také jemně
koloroval, jako například nedatovou kresbu Bez názvu [44] s trojicí postav.
Ke konci čtyřicátých let dvacátého století Václav Chad kresbu uvolňuje
a upouští od expresivity, pracuje s jednoduchou protaženou linkou. Takto je vytvořena
i kresba Bez názvu [59]. Nadále pracuje s figurou ženy, kterou rozpracovává v mnoha
polohách. K těmto figurám, které jsou často pojmenovány jako artisté, se pak připojují
symboly makovic, žebříků a provazů. Jako příklady lze použít nedatovanou kresbu Bez
názvu [54] a nedatovanou kresbu List ze skicáku se dvěma ženskými akty a cibulí [51],
která je dnes uložena v Národní galerii v Praze.
4.8

Školní práce
Kromě volné tvorby patří do katalogu Chadových děl také práce vytvořené

během výuky ve Škole umění ve Zlíně. Václav Chad se podílel na mnoha zakázkách
v rámci školních dílen. Školní práce měly různorodý charakter. Tvorba pro děti byla
jedním z oblíbených odvětví umělecko-průmyslové výroby. Studenti Školy umění
71 Viz Jan Rajlich (pozn. 11), s. 242–243.
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vytvářeli hračky, grafiky a kresby s hravostí a důvtipem. Jedním z úkolů, kterého se
Chad účastnil, bylo vytvoření návrhu na dětské leporelo. Václav Chad vytvořil návrhy
inspirované lidovými motivy pomocí techniky rezerváže [62, 63]. Dále se Chad podílel
na studijním úkolu návrhu ilustrací pro dětskou knihu. Chadovy návrhy [77, 78]
využívají jednoduchosti a přesně volených tahů štětcem. Vznikají tak velmi jemné
romantické kresby, které dokazují všestrannost mladého umělce. Václav Chad se také
podílel na návrhu výzdoby klubovny zaměstnanců Baťovy pobočky v Batizovcích na
Slovensku, koncepce však nebyla realizována. Vzhledem k provázanosti školních dílen
bylo možné spolupracovat také s dílnou keramickou, pro kterou Václav Chad vytvořil
návrhy na dekor váz s motivy ptactva [60, 61]. Pracoval také na kresebných návrzích
šachových figurek [79]. Jednou z velkých zakázek, na které se Václav Chad podílel,
bylo vypracování návrhů na vitráže pro školní internát. Kromě samotného návrhu na
vitráže [64], datovaného přibližně do roku 1943, se dochovaly také studijní přípravné
kresby [65, 66].
Velkou roli v uměleckém studiu Václava Chada hrála speciálka Jana Sládka
zaměřená na divadlo. Divadlo se vedle kina stalo jedním z důležitých inspiračních
zdrojů pro mladé studenty. Není divu, že mnoho z nich u divadelní produkce již zůstalo.
V rámci úkolů zabývajících se scénografií vytvořil Václav Chad několik návrhů scén
k divadelní hře Johanna Wolfganga Goetha Urfaust [67, 68, 69, 70], datované do roku
1941. Kresebné návrhy temných prostor přeplněných kříži a lomenými oblouky
navazují na Chadovu volnou tvorbu. Dále vytvořil návrhy scén ke hře Jezero Ukereve
Vladislava Vančury. Vedle scénografie navrhoval také kostýmy a masky [71, 72, 73,
74, 75, 76] k divadelním hrám.
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5. Tvorba Václava Chada v kontextu české dobové umělecké scény
Dílo Václava Chada vznikalo v době druhé světové války, kdy bylo obtížné
tvořit v rámci modernistických tendencí. Naštěstí měl Chad společně se svými
spolužáky zázemí Školy umění ve Zlíně, která se v této době stala jedinečnou enklávou
moderního umění na Moravě. Vzhledem k okupaci Moravy nacistickou armádou bylo
takřka nemožné vycestovat a poznat, co se děje na světové umělecké scéně. Václav
Chad však i v této izolaci dokázal vytvořit dílo hodnotné a srovnatelné s uměním české
výtvarné scény. Umělecká tvorba Václava Chada se vyvíjela na základě právě
prožívaných situací v době válečné, byla především pokusem o sebevyjádření
a soukromou revolucí proti současnému politickému dění.
Četné kompozice zobrazující Ukřižování, kde je postava Krista polidštěna a jeho
utrpení je znevažováno, lze chápat za projev pocitů bezmoci. Kristus je zobrazován jako
prostý člověk bez úcty a slitování. Takovéto kompozice byly v hojné míře ztvárňovány
především v první polovině dvacátého století. Blízké expresionistické tendence je
možné pozorovat již v obraze Antikrist Jana Zrzavého z roku 1908. Podobné náměty
jako u Václava Chada lze najít také v díle Aléna Diviše a Jana Baucha. Tito umělci
ovlivnění druhou světovou válkou přijali biblický výjev Ukřižování mezi své často
opakované motivy. U Ukřižování Václava Chada je však možné najít prvky opovržení
a karikatury. Figury vysmívající se a močící na Krista toto satirické působení ještě
zesilují. V tomto ohledu lze srovnat dílo Chada se sarkastickou tvorbou Vlastimila
Beneše.72 Spojuje je především akcentování Kristova lidství a křehkosti.
Co se týče kreseb a maleb navazujících na tendence surrealismu, je logické
sledovat tvorbu jeho přátel ze Školy umění ve Zlíně. Václav Chad ovlivnil celý okruh
zlínských spolužáků. U řady Chadových přátel lze objevit ke konci čtyřicátých let
dvacátého století podobné kresebné znaky, zcela jistě ovlivněné jeho osobností.
Surrealismus doby meziválečné se stal pro studenty Školy umění inspirativním.
Především pak Čestmír Kafka pracoval s podobným niterným zaujetím na intimních
kresebných záznamech jako Václav Chad. Kreslířskou tvorbu Čestmíra Kafky spojuje
s Chadovým dílem především téma erotiky a mezilidských vztahů. Chad i Kafka
v kresbách bez ostychu zobrazovali milostný akt, který měl s láskou jen velmi málo
72 Viz Hana Rousová (pozn. 16), s. 76.
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společného, často se tato díla pohybovala na hraně povoleného a zakázaného.73
Podobné tendence lze najít také v kresbách Otakara Hudečka z let 1944 až 1945. Kromě
Čestmíra Kafky a Otakara Hudečka lze pozorovat podobné motivy také v malířské
a kreslířské tvorbě Chadova spolužáka Alexe Berana. Kafka i Beran po Chadově smrti
dále tyto podněty subjektivně rozvíjeli. Společným znakem jejich tvorby byl především
erotismus střídaný brutalitou. Podobné vyjadřovací prostředky blízké tvorbě Václava
Chada a Čestmíra Kafky lze spatřit v kresbách Miroslavy Miškovské z období
čtyřicátých let dvacátého století.74 I její kresby nesou společné znaky s Chadovou
a Kafkovou tvorbou. Erotickou notu střídá palčivý strach a nechutenství, postavy
v kresbách jsou brutálně rozdrásány a rozřezány.
Tvorba Václava Chada měla velký vliv nejen na okruh studentů Školy umění ve
Zlíně, ale také na českou scénu čtyřicátých let dvacátého století. Ačkoli Chadova tvorba
vznikala v době izolace, zanechala významnou stopu v dějinách českého umění.

73 Viz Hana Rousová (pozn. 16), s. 50.
74 Ibidem, s. 66.
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6. Odkaz Václava Chada v současném Zlíně
Po dlouhou dobu zůstala tvorba Václava Chada, stejně jako jeho osobnost,
známá především v okruhu zlínské umělecké scény a Chadových přátel. Vzpomínku na
jeho osobu dnes ve zlínském veřejném prostoru připomíná busta na masivním
kamenném podstavci umístěná v parku směrem k Domu umění, kde byl Václav Chad
zabit. Bustu vytvořil roku 1946 Chadův spolužák z mladšího ročníku, sochař Miloš
Axman. Podobizna vznikla jako reakce na smrt přítele. Václav Chad je zde zvěčněn
jako hrdina, který s odvahou vchází do boje proti krutosti a bezpráví.
Odborné bádání zabývající se tvorbou Chada začalo prakticky až v osmdesátých
a devadesátých letech dvacátého století. V této době se o dílo Václava Chada začala
patřičně zajímat také Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, která nyní drží ve
svém majetku řadu Chadových děl, z nichž několik je vystavených ve stálé expozici.
V devadesátých letech dvacátého století došlo ve Zlíně také ke znovuobnovení
tradičních Zlínských salonů a Zlínských salonů mladých. Součástí Zlínského salonu
mladých se nově stala Cena Václava Chada, udělovaná mladým začínajícím umělcům.
V posledních letech se ve Zlíně objevily snahy reflektovat Chadovo životní dílo.
V roce 2014 vedl rozmach zájmu o fenomén Školy umění ve Zlíně k otevření Galerie
Václava Chada, jež sídlí v prostorách zlínského zámku. Čestmír Vančura komentuje
snahy Galerie Václava Chada následovně: „Václav Chad byl malíř nevšedního talentu
a člověk nevšedního osudu spojený se Zlínem. Byl to člověk, který za svůj občanský
postoj zaplatil tu nejvyšší možnou cenu. Galerie nesoucí jeho jméno má ambici
reprezentovat jak vztah k výtvarnému umění, tak i vztah k lidem okolo, schopných
pozoruhodných činů a obětí. Postava Václava Chada je pro nás výjimečná
a inspirující.“75 Galerie se zaměřuje především na prezentaci umělců z okruhu Školy
umění ve Zlíně. V prostorách galerie jsou do současnosti pořádány výstavy děl nejen
Václava Chada, ale také jeho spolužáků a přátel, jako jsou Alex Beran, Jan Rajlich,
Miroslav Šimorda a další.

75 Galerie v zámku nese jméno Václava Chada, Magazín Zlín, 2014, č. 3, s. 20.
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7. Katalog
Tvorba Václava Chada byla do současnosti zkompletována pouze částečně, a to
především z důvodu početného množství děl, které bylo záhy po smrti malíře rozděleno
mezi mnoho osob. Většina z Chadovy tvorby se tak ocitla v soukromém majetku. Pouze
zlomek z celkového množství děl Václava Chada je uložen v galeriích. Nejvíce objektů
je shromážděno především v Národní galerii v Praze. Část děl byla zničena rukou
malíře samého, některé malby Václav Chad polámal a poškodil. Další část umělcových
prací se ztratila. Cílem této kapitoly je zprostředkovat podobu umělecké tvorby Václava
Chada. Katalog obsahuje soupis zachovaného díla Václava Chada, který je rozdělen do
tří podkapitol. První podkapitola se věnuje malbám, druhá podkapitola kresbám a třetí
podkapitola školním návrhům Václava Chada.
7.1

Malby

1. Lucie
1940
olej, lepenka, 69 ´ 50 cm
GHMP, inv. č. M 3590
Autorský lom uprostřed desky, na rubu olejová malba dívky s mužem.
Neznačeno.
Nepublikováno.
2. Tři postavy
asi 1940
olej
uložení neznámé
Obraz známý pouze z pohlednice, kterou autor věnoval 20. 6. 1940 Miroslavu
Šimordovi.
Literatura: Eva Petrová, Václav Chad (kat. výst.), Galerie výtvarného umění
v Litoměřicích 1997, nestr.
3. Pouť ke sv. Isidoru [7]
1940–1941
olej, laťovka, 96 ´ 70 cm
soukromá sbírka
Neznačeno.
Literatura: Etienne Cornevin, Chadův princip, Výtvarné umění V, 1990, s. 17. – Eva
Petrová, Václav Chad (kat. výst.), Galerie výtvarného umění v Litoměřicích 1997, nestr.
4. Zlínská ulice
1941
olej, lepenka, 70 ´ 99 cm
NG, inv. č. O 19110
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Neznačeno.
Nepublikováno.
5. Ráno a večer
1941
olej, překližka, 30 ´ 68 cm
uložení neznámé
Literatura: Eva Petrová, Václav Chad (kat. výst.), Galerie výtvarného umění
v Litoměřicích 1997, nestr.
6. Jidáš [8]
1941
olej, lepenka, 70,5 ´ 50 cm
NG, inv. č. O 12179
Značeno: Chad
Literatura: Jiří Valoch, Václav Chad (kat. výst.), Dům umění města Brna 1985, nestr. –
Etienne Cornevin, Chadův princip, Výtvarné umění V, 1990, s. 17. – Eva Petrová,
Václav Chad (kat. výst.), Galerie výtvarného umění v Litoměřicích 1997, nestr.
7. Autoportrét
1941
olej
uložení neznámé
Obraz známý z reprodukce v katalogu první výstavy v Divadle D 46.
Literatura: Katalog první výstavy v D 46 malířů Václava Chada, Jana Kostlána, Capa,
Milady Schmidtové a Alexandra Berana (kat. výst), Divadlo D 46 v Praze 1946, nestr. –
Eva Petrová, Václav Chad (kat. výst.), Galerie výtvarného umění v Litoměřicích 1997,
nestr.
8. Otrokovice. Pohled z okna
1941
olej, lepenka, 35 ´ 50 cm
uložení neznámé
Literatura: Eva Petrová, Václav Chad (kat. výst.), Galerie výtvarného umění
v Litoměřicích 1997, nestr.
9. Venkovský dům
1941
olej, lepenka, 52 ´ 70 cm
uložení neznámé
Literatura: Eva Petrová, Václav Chad (kat. výst.), Galerie výtvarného umění
v Litoměřicích 1997, nestr.
10. Ukřižování – volně podle Rubense
1941–1942
olej, lepenka, 99 ´ 69 cm
NG, inv. č. O 19111
Neznačeno.
Literatura: Eva Petrová, Václav Chad (kat. výst.), Galerie výtvarného umění
v Litoměřicích 1997, nestr. – Veronika Böhmová, Zobrazení Ukřižování v českém
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umění ve 40. a 50. letech 20. století (diplomová práce), Ústav hudební vědy FFMU,
Brno 2007, s. 23.
11. Ukřižování (nedokončeno)
1941–1942
olej, překližka, 113,5 ´ 60 cm
soukromá sbírka
Neznačeno.
Literatura: Eva Petrová, Václav Chad (kat. výst.), Galerie výtvarného umění
v Litoměřicích 1997, nestr.
12. Utrpení [9]
1941–1942
olej, překližka, laťovka, 35 ´ 27,5 cm
KGVU ve Zlíně, inv. č. O 1261
Neznačeno.
Nepublikováno.
13. Chór
1941–1942
olej, lepenka, 15 ´ 33 cm
GHMP, inv. č. M 3583
Neznačeno.
Literatura: Václav Chad 1923–1945 (kat. výst.), Galerie mladých v Praze 1958, nestr. –
Čestmír Kafka, Václav Chad, Literární noviny VII, č. 17, 1958, nestr. – Etienne
Cornevin, Chadův princip, Výtvarné umění V, 1990, s. 18. – Eva Petrová, Václav Chad
(kat. výst.), Galerie výtvarného umění v Litoměřicích 1997, nestr. – Vojtěch Lahoda –
Karel Srp, České umění 1900–1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy / dům
U zlatého prstenu, Galerie hlavního města Prahy 1998, s 97. – Hana Rousová (ed.),
Konec avantgardy? Od mnichovské dohody ke komunistickému převratu, Praha 2011, s.
152.
14. Letní krajina
1941–1942
olej, lepenka, 30 ´ 70 cm
uložení neznámé
Literatura: Eva Petrová, Václav Chad (kat. výst.), Galerie výtvarného umění
v Litoměřicích 1997, nestr.
15. Zelená krajina
1941–1942
olej, lepenka, 27 ´ 43,5 cm
uložení neznámé
Literatura: Eva Petrová, Václav Chad (kat. výst.), Galerie výtvarného umění
v Litoměřicích 1997, nestr.
16. Ukřižování s červeným sluncem [10]
1942
olej, lepenka, 98,3 ´ 68,5 cm
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NG, inv. č. O 12180
Neznačeno.
Literatura: Ludvík Ševeček, Václav Chad – jeden z válečných osudů českého
moderního umění, Prostor Zlín III, 1995, č. 5, s. 8. – Eva Petrová, Václav Chad (kat.
výst.), Galerie výtvarného umění v Litoměřicích 1997, nestr. – Jiří Valoch, A zatím co
válka. Litoměřice, Galerie výtvarného umění, Václav Chad 10. 7. – 13. 8., Ateliér X,
1997, č. 19. s. 4. – Rostislav Švácha – Marie Platovská (edd.), Dějiny českého
výtvarného umění V, Praha 2005, s. 88. – Veronika Böhmová, Zobrazení Ukřižování
v českém umění ve 40. a 50. letech 20. století (diplomová práce), Ústav hudební vědy
FFMU, Brno 2007, s. 25. – Hana Rousová (ed.), Konec avantgardy? Od mnichovské
dohody ke komunistickému převratu, Praha 2011, s. 77. – Marie Langerová – Josef
Vojvodík, Patos v českém umění, poezii a umělecko-estetickém myšlení čtyřicátých let
20. století, Praha 2014, nestr. – Vít Jakubíček – Václav Mílek (edd.), Ostrov umění
v moři průmyslu. Zlínská škola umění (1939–1949), Krajská galerie výtvarného umění
ve Zlíně 2015, s. 124.
17. Hlava dívky
1942
olej, překližka, 25 ´ 30 cm
uložení neznámé
Literatura: Jiří Valoch, Václav Chad (kat. výst.), Dům umění města Brna 1985, nestr. –
Eva Petrová, Václav Chad (kat. výst.), Galerie výtvarného umění v Litoměřicích 1997,
nestr
18. Předjaří
1942
olej, lepenka, 69 ´ 100 cm
NG, inv. č. O 19112
Neznačeno.
V katalogu výstavy Václav Chad (kat. výst.) s textem Jiřího Valocha pořádané v Domě
umění města Brna roku 1985 označeno jako Podzim u Zlína, 1944.
Literatura: Jiří Valoch, Václav Chad (kat. výst.), Dům umění města Brna 1985, nestr. –
Eva Petrová, Václav Chad (kat. výst.), Galerie výtvarného umění v Litoměřicích 1997,
nestr.
19. Fructus [11]
1942
olej, lepenka, 49 ´ 34 cm
GHMP, M 3581
Neznačeno.
Literatura: Eva Petrová, Václav Chad (kat. výst.), Galerie výtvarného umění
v Litoměřicích 1997, nestr. – Vojtěch Lahoda – Karel Srp, České umění 1900–1990 ze
sbírek Galerie hlavního města Prahy / dům U zlatého prstenu, Galerie hlavního města
Prahy 1998, s. 97.
20. Podzim u Kudlova
1942
olej, lepenka, 70 ´ 99 cm
uložení neznámé
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Literatura: Eva Petrová, Václav Chad (kat. výst.), Galerie výtvarného umění
v Litoměřicích 1997, nestr.
21. Autoportrét
1942
olej, lepenka, 49 ´ 34 cm
soukromá sbírka
Neznačeno.
Na rubu lepenky kresba poprsí muže.
Literatura: Eva Petrová, Generace jako slohový fenomén, Výtvarné umění VIII, 1969, s.
379. – Eva Petrová, Václav Chad (kat. výst.), Galerie výtvarného umění v Litoměřicích
1997, nestr.
22. Brueghelova krajina
1942
olej, překližka, 42 ´ 26 cm
uložení neznámé
Literatura: Eva Petrová, Václav Chad (kat. výst.), Galerie výtvarného umění
v Litoměřicích 1997, nestr.
23. Žně
1942
olej, plátno, 64 ´ 105 cm
uložení neznámé
Značeno: Chad 42.
Literatura: Eva Petrová, Václav Chad (kat. výst.), Galerie výtvarného umění
v Litoměřicích 1997, nestr.
24. Ukřižování [12]
kolem 1942
olej, plátno, 101 ´ 69 cm
GVU v Hodoníně, inv. č. O 292
Neznačeno.
Literatura: Eva Petrová, Václav Chad (kat. výst.), Galerie výtvarného umění
v Litoměřicích 1997, nestr.
25. Podzim u Zlína
1942
olej, plátno, 88 ´ 102 cm
soukromá sbírka
Neznačeno.
V katalogu výstavy Václav Chad (kat. výst.) s textem Jiřího Valocha pořádané v Domě
umění města Brna roku 1985 označeno jako Krajina u Kudlova, 1942.
Literatura: Václav Chad 1923–1945 (kat. výst.), Galerie mladých v Praze 1958, nestr. –
Jiří Valoch, Václav Chad (kat. výst.), Dům umění města Brna 1985, nestr. – Eva
Petrová, Václav Chad (kat. výst.), Galerie výtvarného umění v Litoměřicích 1997, nestr.
26. Zimní krajina
1942–1943
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olej, překližka, 60 ´ 67 cm
uložení neznámé
Literatura: Eva Petrová, Václav Chad (kat. výst.), Galerie výtvarného umění
v Litoměřicích 1997, nestr.
27. Podobizna M. S.
1942–1943
olej, plátno, 94 ´ 69 cm
MG, inv. č. A 2432
Neznačeno.
Literatura: Eva Petrová, Václav Chad (kat. výst.), Galerie výtvarného umění
v Litoměřicích 1997, nestr. – Jan Rajlich, Přistřižená křídla, Brno 2005, s. 352.
28. Autoportrét [13]
1942–1944
olej, plátno, 80 ´ 55 cm
KGVU ve Zlíně, inv. č. O 1271
Neznačeno.
Literatura: Eva Petrová, Václav Chad (kat. výst.), Galerie výtvarného umění
v Litoměřicích 1997, nestr.
29. Vlastní podobizna s modrým pozadím
1942–1943
olej, lepenka, 31 ´ 25,5 cm
MG, inv. č. A 2426
Neznačeno.
Literatura: Eva Petrová, Václav Chad, Výtvarná práce VI, č. 8, 1958, s. 8. – Václav
Chad 1923–1945 (kat. výst.), Galerie mladých v Praze 1958, nestr. – Jiří Valoch,
Václav Chad (kat. výst.), Dům umění města Brna 1985, nestr. – Eva Petrová, Václav
Chad (kat. výst.), Galerie výtvarného umění v Litoměřicích 1997, nestr.
30. Portrét dívky
1943
olej, plátno, 55 ´ 66,5 cm
NG, inv. č. O 14738
Neznačeno.
Literatura: Eva Petrová, Václav Chad (kat. výst.), Galerie výtvarného umění
v Litoměřicích 1997, nestr.
31. Vlastní podobizna s červeným svetrem
1943
olej, lepenka, 50 ´ 35 cm
uložení neznámé
Literatura: Eva Petrová, Václav Chad (kat. výst.), Galerie výtvarného umění
v Litoměřicích 1997, nestr.
32. Imaginární krajina [14]
1943
olej, plátno, 40 ´ 90 cm
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GHMP, inv. č. M 3591
Neznačeno.
Literatura: Eva Petrová, Václav Chad (kat. výst.), Galerie výtvarného umění
v Litoměřicích 1997, nestr. – Vojtěch Lahoda – Karel Srp, České umění 1900–1990 ze
sbírek Galerie hlavního města Prahy / dům U zlatého prstenu, Galerie hlavního města
Prahy 1998, s. 96.
33. Podzim na Hvozdné [15]
1943
olej, překližka, 91 ´ 120 cm
KGVU ve Zlíně, inv. č. O 73
Značeno: Chad 43
Literatura: Eva Petrová, Václav Chad (kat. výst.), Galerie výtvarného umění
v Litoměřicích 1997, nestr. – Rostislav Švácha – Marie Platovská (edd.), Dějiny
českého výtvarného umění V, Praha 2005, s. 264.
34. Senoseč (volně podle Bruegela)
1943
olej, plátno, 95 ´ 105 cm
uložení neznámé
Literatura: Eva Petrová, Václav Chad (kat. výst.), Galerie výtvarného umění
v Litoměřicích 1997, nestr.
35. Kvetoucí stromy [16]
1943
olej, lepenka, 69 ´ 98,5 cm
KGVU ve Zlíně, inv. č. O 857
Značeno: Chad
Literatura: Eva Petrová, Václav Chad (kat. výst.), Galerie výtvarného umění
v Litoměřicích 1997, nestr.
36. Portrét dívky (volně podle Chauliaca)
1943–1944
olej, plátno, 35 ´ 50 cm
soukromá sbírka
Neznačeno.
Literatura: Eva Petrová, Václav Chad (kat. výst.), Galerie výtvarného umění
v Litoměřicích 1997, nestr.
37. Krajina za války [17]
1943–1944
olej, plátno, 35 ´ 85 cm
soukromá sbírka
Značeno: Chad 43.
Literatura: Jiří Valoch, Václav Chad (kat. výst.), Dům umění města Brna 1985, nestr. –
Eva Petrová, Václav Chad (kat. výst.), Galerie výtvarného umění v Litoměřicích 1997,
nestr. – Hana Rousová (ed.), Konec avantgardy? Od mnichovské dohody ke
komunistickému převratu, Praha 2011, s. 47. – Marie Langerová – Josef Vojvodík,
Patos v českém umění, poezii a umělecko-estetickém myšlení čtyřicátých let 20. století,
Praha 2014, nestr.

36

38. Rozmluva za války
1943–1944
olej, plátno, 41 ´ 96 cm
soukromá sbírka
Značeno: Chad 43.
Literatura: Eva Petrová, Generace jako slohový fenomén, Výtvarné umění VIII, 1969, s.
376. – Jiří Valoch, Václav Chad (kat. výst.), Dům umění města Brna 1985, nestr. –
Etienne Cornevin, Chadův princip, Výtvarné umění V, 1990, s. 21. – Eva Petrová,
Václav Chad (kat. výst.), Galerie výtvarného umění v Litoměřicích 1997, nestr. – Marie
Klimešová, Roky ve dnech. České umění 1945–1957, Praha 2010, s. 28. – Vít Jakubíček
– Václav Mílek (edd.), Ostrov umění v moři průmyslu. Zlínská škola umění (1939–
1949), Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně 2015, s. 132.
39. Imaginární krajina II
1943–1944
olej, lepenka, 70 ´ 50 cm
soukromá sbírka
Neznačeno.
Literatura: Eva Petrová, Václav Chad (kat. výst.), Galerie výtvarného umění
v Litoměřicích 1997, nestr.
40. Obraz s červenou brankou [18]
1943
olej, plátno, 46 ´ 66 cm
KGVU ve Zlíně, inv. č. O 1214
Značeno: Chad 43.
Literatura: Luděk Novák – Eva Petrová, Počátky generace (kat. výst.), Galerie Václava
Špály v Praze 1968, nestr. – Jiří Valoch, Václav Chad (kat. výst.), Dům umění města
Brna 1985, nestr. – Etienne Cornevin, Chadův princip, Výtvarné umění V, 1990, s. 18. –
Eva Petrová, Václav Chad (kat. výst.), Galerie výtvarného umění v Litoměřicích 1997,
nestr. – Jan Rajlich, Přistřižená křídla, Brno 2005, s. 243. – Vít Jakubíček – Václav
Mílek (edd.), Ostrov umění v moři průmyslu. Zlínská škola umění (1939–1949), Krajská
galerie výtvarného umění ve Zlíně 2015, s. 131.
41. Ukřižování
1943
pastel, olej, papír, 105 ´ 70 cm
soukromá sbírka
Neznačeno.
Literatura: Eva Petrová, Václav Chad (kat. výst.), Galerie výtvarného umění
v Litoměřicích 1997, nestr. – Veronika Böhmová, Zobrazení Ukřižování v českém
umění ve 40. a 50. letech 20. století (diplomová práce), Ústav hudební vědy FFMU,
Brno 2007, s. 24.
42. Ulice [19]
kolem 1943
olej, překližka, 71 ´ 100 cm
GVU v Hodoníně, inv. č. O 248
Neznačeno.
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Literatura: Eva Petrová, Václav Chad (kat. výst.), Galerie výtvarného umění
v Litoměřicích 1997, nestr.
43. Postavy [20]
1943–1944
olej, plátno, 69 ´ 110 cm
soukromá sbírka
Neznačeno.
Literatura: Jiří Valoch, Václav Chad (kat. výst.), Dům umění města Brna 1985, nestr. –
Ludvík Ševeček, Václav Chad – jeden z válečných osudů českého moderního umění,
Prostor Zlín III, 1995, č. 5, s. 1. – Eva Petrová, Václav Chad (kat. výst.), Galerie
výtvarného umění v Litoměřicích 1997, nestr. – Vít Jakubíček – Václav Mílek (edd.),
Ostrov umění v moři průmyslu. Zlínská škola umění (1939–1949), Krajská galerie
výtvarného umění ve Zlíně 2015, s. 134.
44. Hlava ženy
1944
olej, plátno, 40 ´ 60 cm
GHMP, inv. č. M 3592
Značeno: Chad 44.
Literatura: Eva Petrová, Václav Chad (kat. výst.), Galerie výtvarného umění
v Litoměřicích 1997, nestr. – Vojtěch Lahoda – Karel Srp, České umění 1900–1990 ze
sbírek Galerie hlavního města Prahy / dům U zlatého prstenu, Galerie hlavního města
Prahy 1998, s. 96. – Vít Jakubíček – Václav Mílek (edd.), Ostrov umění v moři
průmyslu. Zlínská škola umění (1939–1949), Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
2015, s. 130.
45. Krajina
1944
uložení neznámé
Reprodukováno v katalogu první výstavy v D 46, reprodukováno a označeno jako
nezvěstné v katalogu výstavy Václav Chad, Dům umění města Brna 1985.
Značeno: Chad 44.
Literatura: Katalog první výstavy v D 46 malířů Václava Chada, Jana Kostlána, Capa,
Milady Schmidtové a Alexandra Berana (kat. výst.), Divadlo D 46 Praha 1946, nestr. –
Jiří Valoch, Václav Chad (kat. výst.), nestr. – Eva Petrová, Václav Chad (kat. výst.),
Galerie výtvarného umění v Litoměřicích 1997, nestr.
46. Žena – portrét na zeleném pozadí [21]
kolem 1944
olej, plátno, 50 ´ 70 cm
KGVU ve Zlíně, inv. č. O 1273
Neznačeno.
Literatura: Eva Petrová, Václav Chad (kat. výst.), Galerie výtvarného umění
v Litoměřicích 1997, nestr.
47. Žena – portrét na červeném pozadí [22]
kolem 1944
olej, plátno, 43 ´ 76,5 cm
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KGVU ve Zlíně, inv. č. O 1272
Neznačeno.
Literatura: Eva Petrová, Václav Chad (kat. výst.), Galerie výtvarného umění
v Litoměřicích 1997, nestr. – Eva Petrová, Václav Chad, Prostor Zlín XII, 2005, č. 2, s.
17. – Vít Jakubíček – Václav Mílek (edd.), Ostrov umění v moři průmyslu. Zlínská škola
umění (1939–1949), Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně 2015, s. 130.
48. Autoportrét
1944–1945
olej, lepenka, 27 ´ 43 cm
uložení neznámé
Neznačeno.
Literatura: Eva Petrová, Václav Chad (kat. výst.), Galerie výtvarného umění
v Litoměřicích 1997, nestr.
49. Dívka s psíkem
1944–1945
olej, lepenka, 75 ´ 100 cm
NG, inv. č. O 19113
Neznačeno.
Literatura: Eva Petrová, Václav Chad (kat. výst.), Galerie výtvarného umění
v Litoměřicích 1997, nestr. – Rostislav Švácha – Marie Platovská (edd.), Dějiny
českého výtvarného umění V, Praha 2005, s. 265.
50. Portrét M. S.
1945
olej, plátno, 45 ´ 74 cm
GHMP, inv. č. M 3580
Neznačeno.
Literatura: Jiří Valoch, Václav Chad (kat. výst.), Dům umění města Brna 1985, nestr. –
Etienne Cornevin, Chadův princip, Výtvarné umění V, 1990, s. 17. – Eva Petrová,
Václav Chad (kat. výst.), Galerie výtvarného umění v Litoměřicích 1997, nestr.
51. Zátiší s hlavou
Nedatováno
olej, plátno, 40 ´ 100 cm
NG, inv. č. O 16793
Neznačeno.
Nepublikováno.
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7.2

Kresby

52. Mír
1938
tuš, akvarel, papír, 300 ´ 220 mm
KGVU ve Zlíně, inv. č. Gk 3862
Značeno: V. Chad 38
Nepublikováno.
53. Karl May [23]
1938
tuš, akvarel, papír, 300 ´ 220 mm
KGVU ve Zlíně, inv. č. Gk 3863
Značeno: 38. W. Chad.
Nepublikováno.
54. Financ [24]
1938
tuš, akvarel, papír, 300 ´ 220 mm
KGVU ve Zlíně, inv. č. Gk 3864
Značeno: 38 W Chad.
Nepublikováno.
55. Přestřelka [25]
1938
tuš, akvarel, papír, 300 ´ 220 mm
KGVU ve Zlíně, inv. č. Gk 3865
Značeno: 38 V. Chad
Nepublikováno.
56. Bez názvu [26]
1938
tuš, akvarel, papír, 300 ´ 220 mm
soukromá sbírka
Značeno: V. Chad 38., razítko pozůstalosti Václava Chada
Nepublikováno.
57. Bez názvu
1939
tuš, akvarel, papír, 300 ´ 220 mm
KGVU ve Zlíně, inv. č. Gk 3866
Značeno: V. Chad 39.
Nepublikováno.
58. Bez názvu
1939
tuš, akvarel, papír, 300 ´ 220 mm
soukromá sbírka
Značeno: CHAD 1939., razítko pozůstalosti Václava Chada
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Nepublikováno.
59. Ukřižovaný [27]
1940
tužka, papír, 190 ´ 140 mm
NG, inv. č. K 57958
Značeno: razítko pozůstalosti Václava Chada
Literatura: Eva Petrová, Václav Chad (kat. výst.), Galerie výtvarného umění
v Litoměřicích 1997, nestr. – Veronika Böhmová, Zobrazení Ukřižování v českém
umění ve 40. a 50. letech 20. století (diplomová práce), Ústav hudební vědy FFMU,
Brno 2007, s. 21.
60. Bez názvu [28]
1940
tuš, papír, 320 ´ 270 mm
soukromá sbírka
Značeno: Chad 40
Literatura: Ludvík Ševeček, Václav Chad. Legenda českého moderního umění
(kat. výst.), Galerie Václava Chada ve Zlíně 2015, nestr.
61. Hrobař
1940
rudka, tuš, papír, 342 ´ 276 mm
GHMP, inv. č. K 2399
Značeno: Chad 40, razítko pozůstalosti Václava Chada
Literatura: Eva Petrová, Václav Chad (kat. výst.), Galerie výtvarného umění
v Litoměřicích 1997, nestr.
62. Dvě postavy (Kain a Abel)
1940
tužka, tuš, papír, 340 ´ 275 mm
GHMP, inv. č. K 2400
Značeno: Chad 40., razítko pozůstalosti Václava Chada
Literatura: Eva Petrová, Václav Chad (kat. výst.), Galerie výtvarného umění
v Litoměřicích 1997, nestr.
63. Memento mori
1940
lavírovaná kresba tuší, papír, 297 ´ 220 mm
GHMP, inv. č. K 2419
Neznačeno.
Literatura: Eva Petrová, Václav Chad (kat. výst.), Galerie výtvarného umění
v Litoměřicích 1997, nestr.
64. Dvě figury
1940–1941
lavírovaná kresba tuší, papír, 300 ´ 222 mm
GHMP, inv. č. K 2401
Na rubu přípis Pohřeb II 1940.
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Značeno: razítko pozůstalosti Václava Chada
Literatura: Eva Petrová, Václav Chad (kat. výst.), Galerie výtvarného umění
v Litoměřicích 1997, nestr. – Ludvík Ševeček, Škola umění ve Zlíně. Německý Bauhaus
ve školské praxi Baťova Zlína, Prostor Zlín VI, 1998, č. 1, s. 3.
65. Pohřeb
1940–1941
tužka, papír, 265 ´ 158 mm
GHMP, inv. č. K 2420
Na rubu perokresba ženských postav.
Neznačeno.
Nepublikováno.
66. Jidáš
asi 1941
tužka, papír, 420 ´ 295 mm
GHMP, inv. č. K 2402
Značeno: razítko pozůstalosti Václava Chada
Nepublikováno.
67. Náčrt podle Rubensova Ukřižování [29]
1941
tuš, papír, 425 ´ 300 mm
soukromá sbírka
Značeno: Chad
Literatura: Eva Petrová, Václav Chad (kat. výst.), Galerie výtvarného umění
v Litoměřicích 1997, nestr. – Veronika Böhmová, Zobrazení Ukřižování v českém
umění ve 40. a 50. letech 20. století (diplomová práce), Ústav hudební vědy FFMU,
Brno 2007, s. 23.
68. Bez názvu
1941
tuš, papír, 300 ´ 425 mm
soukromá sbírka
Na rubu perokresba dvou ženských figur, kresba mužské figury tužkou.
Značeno: Chad 41
Nepublikováno.
69. Bez názvu
1941
tuš, papír, 340 ´ 275 mm
soukromá sbírka
Značeno: Chad 41
Nepublikováno.
70. Bez názvu
1941
tuš, papír, 300 ´ 427 mm
soukromá sbírka
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Značeno: Chad 41
Nepublikováno.
71. Na lavičce v parku [30]
asi 1941
tuš, papír, 273 ´ 400 mm
soukromá sbírka
Neznačeno.
Nepublikováno.
72. Kresba z cyklu Ženy (À votre Sautè) [31]
1941–1942
tuš, papír, 280 ´ 200 mm
soukromá sbírka
Vpravo dole přípis À votre Sautè.
Značeno: razítko pozůstalosti Václava Chada
Nepublikováno.
73. Kresba z cyklu Ženy [32]
1941–1942
tuš, papír, 280 ´ 200 mm
soukromá sbírka
Značeno: razítko pozůstalosti Václava Chada
Nepublikováno.
74. Kresba z cyklu Ženy (l'esprit) [33]
1941–1942
tuš, papír, 280 ´ 200 mm
soukromá sbírka
Uprostřed dole přípis l'esprit.
Neznačeno.
Nepublikováno.
75. Kresba z cyklu Ženy
1941–1942
tuš, papír, 280 ´ 200 mm
soukromá sbírka
Vpravo dole nečitelný text.
Značeno: razítko pozůstalosti Václava Chada
Literatura: Jiří Valoch, Václav Chad (kat. výst.), Dům umění města Brna 1985, nestr.
76. Kresba z cyklu Ženy [34]
1941–1942
tuš, papír, 280 ´ 200 mm
soukromá sbírka
Vpravo dole nečitelný text.
Neznačeno.
Literatura: Jiří Valoch, Václav Chad (kat. výst.), Dům umění města Brna 1985, nestr.
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77. Kresba z cyklu Ženy
1941–1942
tuš, papír, 280 ´ 200 mm
soukromá sbírka
Neznačeno.
Nepublikováno.
78. Kresba z cyklu Ženy
1941–1942
tuš, papír, 280 ´ 200 mm
soukromá sbírka
Neznačeno.
Nepublikováno.
79. Kresba z cyklu Ženy (dvě ženy)
1941–1942
tuš, papír, 280 ´ 200 mm
soukromá sbírka
Neznačeno.
Nepublikováno.
80. Kresba z cyklu Ženy
1941–1942
tuš, papír, 280 ´ 200 mm
soukromá sbírka
Neznačeno.
Nepublikováno.
81. Kresba z cyklu Ženy
1941–1942
tuš, papír, 280 ´ 200 mm
soukromá sbírka
Neznačeno.
Nepublikováno.
82. Kresba z cyklu Ženy
1941–1942
tuš, papír, 280 ´ 200 mm
soukromá sbírka
Neznačeno.
Nepublikováno.
83. Kresba z cyklu Ženy
1941–1942
tuš, papír, 280 ´ 200 mm
soukromá sbírka
Značeno: razítko pozůstalosti Václava Chada
Nepublikováno.
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84. Kresba z cyklu Ženy [35]
1941–1942
tuš, papír, 280 ´ 200 mm
soukromá sbírka
Neznačeno.
Nepublikováno.
85. Kresba z cyklu Ženy (La toilette) [36]
1942
tuš, papír, 280 ´ 200 mm
soukromá sbírka
Vpravo dole přípis La toilette.
Značeno: Chad 42.
Nepublikováno.
86. Kresba z války
1942–1944
tuš, koláž, papír
uložení neznámé
Neznačeno
Literatura: Eva Petrová, Václav Chad, Prostor Zlín XII, 2005, č. 2, s. 16.
87. Kresba z války I
1943
tuš, papír, 272 ´ 400 mm
GHMP, inv. č. K 2403
Neznačeno.
Nepublikováno.
88. Dirigent
1943
tuš, papír, 400 ´ 275 mm
soukromá sbírka
Neznačeno.
Nepublikováno.
89. Bez názvu
1943
tuš, papír, 120 ´ 120 mm
soukromá sbírka
Značeno: razítko pozůstalosti Václava Chada
Literatura: Jiří Valoch, Václav Chad (kat. výst.), Dům umění města Brna 1985, nestr.
90. Ukřižování [37]
1943
tužka, papír, 165 ´ 120 mm
soukromá sbírka
Neznačeno.
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Literatura: Jiří Valoch, Václav Chad (kat. výst.), Dům umění města Brna 1985, nestr. –
Veronika Böhmová, Zobrazení Ukřižování v českém umění ve 40. a 50. letech 20. století
(diplomová práce), Ústav hudební vědy FFMU, Brno 2007, s. 26.
91. Bez názvu (krajina) [38]
1943
tuš, papír, 215 ´ 150 mm
soukromá sbírka
Značeno: Chad 43.
Literatura: Ludmila Hyblerová, Václav zůstal na bojišti, Naše Pravda, 1960, č. 33, s. 3.
92. Bez názvu
1943
tuš, papír, 190 ´ 140 mm
soukromá sbírka
Neznačeno.
Literatura: Jan Rajlich, Přistřižená křídla, Brno 2005, s. 238
93. Bez názvu (postava) [39]
1943
tuš, papír, 210 ´ 285 mm
soukromá sbírka
Neznačeno.
Literatura: Eva Petrová, Václav Chad (kat. výst.), Galerie výtvarného umění
v Litoměřicích 1997, nestr.
94. Ukřižování II
1943
tuš, papír, 305 ´ 237 mm
NG, inv. č. K 41405
Na rubu přípis Ukřižování, asi 1943.
Neznačeno.
Nepublikováno.
95. Surrealistická kompozice
1943
tuš, papír, 286 ´ 190 mm
NG, inv. č. K 57962
Neznačeno.
Nepublikováno.
96. Ilustrace I – erotická kresba
1943
tuš, papír, 296 ´ 210 mm
NG, inv. č. K 57976
Značeno: razítko pozůstalosti Václava Chada
Nepublikováno.
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97. Ilustrace II – erotická kresba
1943
tuš, papír, 296 ´ 210 mm
NG, inv. č. K 57977
Značeno: razítko pozůstalosti Václava Chada
Nepublikováno.
98. Ilustrace III – erotická kresba
1943
tuš, papír, 296 ´ 210 mm
NG, inv. č. K 57978
Značeno: razítko pozůstalosti Václava Chada
Nepublikováno.
99. Ilustrace IV – erotická kresba
1943
tuš, papír, 296 ´ 210 mm
NG, inv. č. K 57979
Značeno: razítko pozůstalosti Václava Chada
Literatura: Hana Rousová (ed.), Konec avantgardy? Od mnichovské dohody ke
komunistickému převratu, Praha 2011, s. 56.
100. Ilustrace V – erotická kresba
1943
tuš, papír, 296 ´ 210 mm
NG, inv. č. K 57981
Značeno: razítko pozůstalosti Václava Chada
Nepublikováno.
101. Bez názvu
1943
tuš, papír
uložení neznámé
Neznačeno.
Literatura: Jiří Valoch, Václav Chad (kat. výst.), Dům umění města Brna 1985, nestr. –
Eva Petrová, Václav Chad (kat. výst.), Galerie výtvarného umění v Litoměřicích 1997,
nestr.
102. Bez názvu (Ukřižování)
1943
tuš, papír
uložení neznámé
Neznačeno.
Literatura: Jiří Valoch, Václav Chad (kat. výst.), Dům umění města Brna 1985, nestr. –
Veronika Böhmová, Zobrazení Ukřižování v českém umění ve 40. a 50. letech 20. století
(diplomová práce), Ústav hudební vědy FFMU, Brno 2007, s. 27. – Marie Langerová –
Josef Vojvodík, Patos v českém umění, poezii a umělecko-estetickém myšlení
čtyřicátých let 20. století, Praha 2014, nestr.
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103. Ilustrace VI – erotická kresba
1943
tuš, papír, 296 ´ 210 mm
NG, inv. č. K 57982
Značeno: Chad 43., razítko pozůstalosti Václava Chada
Nepublikováno.
104. Kuřák od Charkova – list ze skicáku
1943
tuš, karton, 300 ´ 211 mm
NG, inv. č. K 41409
Uprostřed dole přípis kuřák od Charkova.
Značeno: 1943
Literatura: Etienne Cornevin, Chadův princip, Výtvarné umění V, 1990, s. 16. – Eva
Petrová, Václav Chad (kat. výst.), Galerie výtvarného umění v Litoměřicích 1997, nestr.
– Rostislav Švácha – Marie Platovská (edd.), Dějiny českého výtvarného umění V,
Praha 2005, s. 264. – Hana Rousová (ed.), Konec avantgardy? Od mnichovské dohody
ke komunistickému převratu, Praha 2011, s. 59. – Vít Jakubíček – Václav Mílek (edd.),
Ostrov umění v moři průmyslu. Zlínská škola umění (1939–1949), Krajská galerie
výtvarného umění ve Zlíně 2015, s. 133.
105. Autoportrét, volně podle Kleea [40]
1943
tuš, tempera, papír, 370 ´ 310 mm
soukromá sbírka
Značeno: Chad 43.
Literatura: Etienne Cornevin, Chadův princip, Výtvarné umění V, 1990, s. 16. – Eva
Petrová, Václav Chad (kat. výst.), Galerie výtvarného umění v Litoměřicích 1997, nestr.
– Eva Petrová, Václav Chad, Prostor Zlín XII, 2005, č. 2, s. 14. – Vít Jakubíček –
Václav Mílek (edd.), Ostrov umění v moři průmyslu. Zlínská škola umění (1939–1949),
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně 2015, s. 122. – Ludvík Ševeček, Václav
Chad. Legenda českého moderního umění (kat. výst.), Galerie Václava Chada ve Zlíně
2015, nestr.
106. Autoportrét (volně podle Kleea)
1943
tužka, papír, 320 ´ 223 mm
soukromá sbírka
Na rubu kresba tužkou autoportrét Václava Chada.
Neznačeno.
Literatura: Ludvík Ševeček, Václav Chad. Pocta Václavu Chadovi (kat. výst.), Galerie
Václava Chada ve Zlíně 2014, nestr. – Ludvík Ševeček, Václav Chad. Legenda českého
moderního umění (kat. výst.), Galerie Václava Chada ve Zlíně 2015, nestr.
107. Autoportrét (volně podle Kleea) [41]
1943–1945
pastel, papír na lepence, 595 ´ 490 mm
KGVU ve Zlíně, inv. č. O 1213
Neznačeno.
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Literatura: Rostislav Švácha – Marie Platovská (edd.), Dějiny českého výtvarného
umění V, Praha 2005, s. 256–257.
108. Muž vyfukující mýdlové bublinky [42]
1943–1945
tuš, papír, 295 ´ 336 mm
NG, inv. č. K 57961
Vlevo dole přípis Muž vyfukující mýdlové bublinky.
Značeno: razítko pozůstalosti Václava Chada
Nepublikováno.
109. Bez názvu [43]
1943–1945
kolorovaná kresba tuší, papír, 300 ´ 440 mm
soukromá sbírka
Značeno: razítko pozůstalosti Václava Chada
Nepublikováno.
110. Bez názvu
1943–1945
tuš, papír, 300 ´ 390 mm
soukromá sbírka
Značeno: razítko pozůstalosti Václava Chada
Nepublikováno.
111. Bez názvu (tři postavy) [44]
1943–1945
kolorovaná kresba tuší, papír, 300 ´ 440 mm
soukromá sbírka
Značeno: razítko pozůstalosti Václava Chada
Literatura: Vít Jakubíček – Václav Mílek (edd.), Ostrov umění v moři průmyslu. Zlínská
škola umění (1939–1949), Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně 2015, s. 127.
112. Bez názvu (list ze skicáku I) [45]
1943–1945
tuš, papír, 270 ´ 400 mm
soukromá sbírka
Neznačeno.
Literatura: Eva Petrová, Václav Chad (kat. výst.), Galerie výtvarného umění
v Litoměřicích 1997, nestr. – Vít Jakubíček – Václav Mílek (edd.), Ostrov umění v moři
průmyslu. Zlínská škola umění (1939–1949), Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
2015, s. 128. – Ludvík Ševeček, Václav Chad. Legenda českého moderního umění (kat.
výst.), Galerie Václava Chada ve Zlíně 2015, nestr.
113. Bez názvu (list ze skicáku II) [46]
1943–1945
tuš, papír, 270 ´ 400 mm
soukromá sbírka
Na rubu kresba tužkou Ukřižování a tři podobizny.
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Neznačeno.
Nepublikováno.
114. Bez názvu (list ze skicáku III) [47]
1943–1945
tuš, papír, 270 ´ 400 mm
soukromá sbírka
Neznačeno.
Nepublikováno.
115. Bez názvu (list ze skicáku IV)
1943–1945
tuš, papír, 270 ´ 400 mm
soukromá sbírka
Neznačeno.
Nepublikováno.
116. Bez názvu (list ze skicáku V)
1943–1945
tuš, papír, 270 ´ 400 mm
soukromá sbírka
Neznačeno.
Nepublikováno.
117. Bez názvu (list ze skicáku VI)
1943–1945
tuš, papír, 270 ´ 400 mm
soukromá sbírka
Neznačeno.
Literatura: Etienne Cornevin, Chadův princip, Výtvarné umění V, 1990, s. 15.
118. Kresba z války III
1944
tuš, papír, 400 ´ 270 mm
GHMP, inv. č. K 2405
Neznačeno.
Literatura: Eva Petrová, Václav Chad (kat. výst.), Galerie výtvarného umění
v Litoměřicích 1997, nestr. – Vojtěch Lahoda – Karel Srp, České umění 1900–1990 ze
sbírek Galerie hlavního města Prahy / dům U zlatého prstenu, Galerie hlavního města
Prahy 1998, s. 95.
119. Bez názvu
1943–1944
tuš, papír
uložení neznámé
Vlevo uprostřed přípis Žijeme 1943, vlevo dole špatně čitelný text, vpravo přípis o
maria magda, žijeme 1943.
Značeno: Václav Chad + 1944 Zlín
Literatura: Jiří Valoch, Václav Chad (kat. výst.), Dům umění města Brna 1985, nestr.
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120. Postavy [48]
1944
tuš, papír, 240 ´ 340 mm
soukromá sbírka
Neznačeno.
Literatura: Eva Petrová, Generace jako slohový fenomén, Výtvarné umění VIII, 1969, s.
378. – Eva Petrová, Václav Chad (kat. výst.), Galerie výtvarného umění v Litoměřicích
1997, nestr. – Eva Petrová, Václav Chad, Prostor Zlín XII, 2005, č. 2, s. 15. – Ludvík
Ševeček, Václav Chad. Legenda českého moderního umění (kat. výst.), Galerie Václava
Chada ve Zlíně 2015, nestr.
121. Kresba z války IV
1944
tuš, papír, 270 ´ 400 mm
GHMP, inv. č. K 2406
Neznačeno.
Literatura: Jiří Valoch, Václav Chad (kat. výst.), Dům umění města Brna 1985, nestr. –
Eva Petrová, Václav Chad (kat. výst.), Galerie výtvarného umění v Litoměřicích 1997,
nestr. – Eva Petrová, Václav Chad, Prostor Zlín XII, 2005, č. 2, s. 15. – Vít Jakubíček
– Václav Mílek (edd.), Ostrov umění v moři průmyslu. Zlínská škola umění (1939–
1949), Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně 2015, s. 128.
122. Kresba z války V
1944
tuš, papír, 310 ´ 205 mm
GHMP, inv. č. K 2407
Na rubu perokresba tří postav – ženy, muže a chlapce.
Neznačeno.
Literatura: Jiří Valoch, Václav Chad (kat. výst.), Dům umění města Brna 1985, nestr. –
Etienne Cornevin, Chadův princip, Výtvarné umění V, 1990, s. 16. – Vojtěch Lahoda –
Karel Srp, České umění 1900–1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy / dům
U zlatého prstenu, Galerie hlavního města Prahy 1998, s. 95.
123. Kresba z války VI
1944
tuš, papír, 160 ´ 240 mm
GHMP, inv. č. K 2408
Značeno: razítko pozůstalosti Václava Chada
Literatura: Jiří Valoch, Václav Chad (kat. výst.), Dům umění města Brna 1985, nestr. –
Vojtěch Lahoda – Karel Srp, České umění 1900–1990 ze sbírek Galerie hlavního města
Prahy / dům U zlatého prstenu, Galerie hlavního města Prahy 1998, s. 95.
124. Kresba z války VII
1944
tuš, papír, 150 ´ 210 mm
GHMP, inv. č. K 2409
Značeno: razítko pozůstalosti Václava Chada
Literatura: Karel Srp, České umění 1900–1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy /
dům U zlatého prstenu, Galerie hlavního města Prahy 1998, s. 65.
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125. Kresba z války VIII
1944
tuš, papír, 189 ´ 285 mm
GHMP, inv. č. K 2410
Neznačeno.
V katalogu výstavy Václav Chad (kat. výst.) s textem Jiřího Valocha pořádané v Domě
umění města Brna roku 1985 označeno jako Internát, 1943.
Literatura: Jiří Valoch, Václav Chad (kat. výst.), Dům umění města Brna 1985, nestr. –
Marie Langerová – Josef Vojvodík, Patos v českém umění, poezii a uměleckoestetickém myšlení čtyřicátých let 20. století, Praha 2014, nestr.
126. Bez názvu
1944
tuš, papír, 295 ´ 210 mm
MUO, inv. č. K 14866
Neznačeno.
Literatura: Ivo Binder – Ladislav Daněk – Martina Miláčková et al., Uhlem, štětcem,
skalpelem... Sbírka kresby Muzea umění Olomouc, Muzeum umění Olomouc 2016, s.
137.
127. Když jsem odcházel tiše plakala
1944
tuš, karton, 306 ´ 227 mm
GVUO, inv. č. GR 1667
Značeno: Chad 44
Nepublikováno.
128. Ukřižování
1944
tuš, papír, 325 ´ 218 mm
GVUO, inv. č. GR 1541
Značeno: Chad 44
Literatura: Eva Petrová, Václav Chad (kat. výst.), Galerie výtvarného umění
v Litoměřicích 1997, nestr. – Veronika Böhmová, Zobrazení Ukřižování v českém
umění ve 40. a 50. letech 20. století (diplomová práce), Ústav hudební vědy FFMU,
Brno 2007, s. 21.
129. Muž a žena – Nevěděli jsme, kdy skončí válka
1944
tuš, papír, 290 ´ 220 mm
NG, inv. č. K 57960
Na rubu přípis nevěděli jsme, kdy skončí válka.
Neznačeno.
Literatura: Hana Rousová (ed.), Konec avantgardy? Od mnichovské dohody ke
komunistickému převratu, Praha 2011, s. 52. – Vít Jakubíček – Václav Mílek (edd.),
Ostrov umění v moři průmyslu. Zlínská škola umění (1939–1949), Krajská galerie
výtvarného umění ve Zlíně 2015, s. 133.
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130. Figurální kompozice
1944
tuš, papír, 300 ´ 425 mm
NG, inv. č. K 57965
Neznačeno.
Literatura: Eva Petrová, Václav Chad (kat. výst.), Galerie výtvarného umění
v Litoměřicích 1997, nestr.
131. Ukřižovaný [49]
1944
tuš, papír, 310 ´ 239 mm
NG, inv. č. K 57959
Značeno: kreslil Václav Chad + 1944 Zlín
Nepublikováno.
132. Ukřižování I – skica
1944
tuš, karton, 392 ´ 292 mm
NG, inv. č. K 41402
Na rubu přípis Ukřižování 1944.
Neznačeno.
Literatura: Katalog první výstavy v D 46 malířů Václava Chada, Jana Kostlána, Capa,
Milady Schmidtové a Alexandra Berana (kat. výst.), Divadlo D 46 Praha 1946, nestr. –
Eva Petrová, Václav Chad (kat. výst.), Galerie výtvarného umění v Litoměřicích 1997,
nestr.
133. Artisté I
1944–1945
tuš, papír, 425 ´ 300 mm
NG, inv. č. K 57966
Neznačeno.
Nepublikováno.
134. Artisté II
1944–1945
tuš, papír, 425 ´ 300 mm
NG, inv. č. K 57967
Neznačeno.
Literatura: Eva Petrová, Václav Chad (kat. výst.), Galerie výtvarného umění
v Litoměřicích 1997, nestr.
135. Figurální výjev
1944–1945
tuš, papír, 400 ´ 275 mm
NG, inv. č. K 57968
Neznačeno.
Nepublikováno.
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136. Figurální výjev
1944–1945
tuš, papír, 347 ´ 271 mm
NG, inv. č. K 57970
Neznačeno.
Nepublikováno.
137. Ze dvou světů jeden mrtev, druhý bez moci se narodit [50]
1944–1945
tuš, papír, 413 ´ 333 mm
NG, inv. č. K 57971
Vpravo dole přípis Ze dvou světů jeden mrtev, druhý bez moci se narodit.
Značeno: razítko pozůstalosti Václava Chada
Nepublikováno.
138. Poslední soud
1944–1945
tuš, papír, 453 ´ 330 mm
NG, inv. č. K 57972
Na rubu perokresba tří hlav.
Značeno: razítko pozůstalosti Václava Chada
Nepublikováno.
139. Ulice
1944–1945
lavírovaná kresba tuší, papír, 300 ´ 440 mm
NG, inv. č. K 57973
Značeno: razítko pozůstalosti Václava Chada
Nepublikováno.
140. Vojáci
1944–1945
lavírovaná kresba tuší, papír, 303 ´ 440 mm
NG, inv. č. K 57974
Značeno: razítko pozůstalosti Václava Chada
Nepublikováno.
141. Válečný motiv
1944–1945
lavírovaná kresba tuší, papír, 300 ´ 440 mm
NG, inv. č. K 57975
Značeno: razítko pozůstalosti Václava Chada
Literatura: Vít Jakubíček – Václav Mílek (edd.), Ostrov umění v moři průmyslu. Zlínská
škola umění (1939–1949), Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně 2015, s. 126.
142. Poslední list z deníku 18. II – skica
1944–1945
tuš, karton, 298 ´ 423 mm
NG, inv. č. K 41413
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Neznačeno.
Literatura: Eva Petrová, Generace jako slohový fenomén, Výtvarné umění VIII, 1969, s.
379. – Eva Petrová, Václav Chad (kat. výst.), Galerie výtvarného umění v Litoměřicích
1997, nestr. – Hana Rousová (ed.), Konec avantgardy? Od mnichovské dohody ke
komunistickému převratu, Praha 2011, s. 64.
143. Figurální kompozice
1945
tuš, papír, 293 ´ 393 mm
NG, inv. č. K 57964
Neznačeno.
Nepublikováno.
144. Figurální kompozice
1945
tuš, papír, 294 ´ 387 mm
NG, inv. č. K 57963
Značeno: Chad 45.
Literatura: Eva Petrová, Václav Chad (kat. výst.), Galerie výtvarného umění
v Litoměřicích 1997, nestr.
145. Kresba z války II
nedatováno (asi 40. léta 20. století)
tuš, papír, 270 ´ 400 mm
GHMP, inv. č. K 2404
Neznačeno.
Literatura: Eva Petrová, Václav Chad (kat. výst.), Galerie výtvarného umění
v Litoměřicích 1997, nestr.
146. Bez názvu
nedatováno (asi 1938–1939)
tuš, akvarel, papír, 220 ´ 300 mm
KGVU ve Zlíně, inv. č. Gk 3867
Neznačeno.
Nepublikováno.
147. Skica I (Figurální kompozice)
nedatováno
tuš, karton, 339 ´ 228 mm
NG, inv. č. K 41403
Značeno: razítko pozůstalosti Václava Chada
Literatura: Hana Rousová (ed.), Konec avantgardy? Od mnichovské dohody ke
komunistickému převratu, Praha 2011, s. 56.
148. Skica ke skupinovým scénám II
nedatováno
tuš, karton, 392 ´ 292 mm
NG, inv. č. K 41404
Neznačeno.
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Literatura: Eva Petrová, Václav Chad (kat. výst.), Galerie výtvarného umění
v Litoměřicích 1997, nestr.
149. List ze skicáku se dvěma ženskými akty a cibulí [51]
nedatováno
tuš, karton, 298 ´ 424 mm
NG, inv. č. K 41406
Neznačeno.
Literatura: Eva Petrová, Václav Chad (kat. výst.), Galerie výtvarného umění
v Litoměřicích 1997, nestr. – Hana Rousová (ed.), Konec avantgardy? Od mnichovské
dohody ke komunistickému převratu, Praha 2011, s. 57. – Vít Jakubíček – Václav Mílek
(edd.), Ostrov umění v moři průmyslu. Zlínská škola umění (1939–1949), Krajská
galerie výtvarného umění ve Zlíně 2015, s. 129.
150. List ze skicáku se vznášející se mužskou postavou
nedatováno
tuš, papír, 298 ´ 219 mm
NG, inv. č. K 41408
Neznačeno.
Nepublikováno.
151. List ze skicáku se vznášejícím se ženským aktem
nedatováno
tuš, karton, 298 ´ 423 mm
NG, inv. č. K 41412
Neznačeno.
Nepublikováno.
152. Ukřižování III
nedatováno
tuš, karton, 251 ´ 208 mm
NG, inv. č. K 41407
Značeno: razítko pozůstalosti Václava Chada
Literatura: Etienne Cornevin, Chadův princip, Výtvarné umění V, 1990, s. 16. – Vít
Jakubíček – Václav Mílek (edd.), Ostrov umění v moři průmyslu. Zlínská škola umění
(1939–1949), Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně 2015, s. 125.
153. Z koncentračního tábora
nedatováno
lavírovaná kresba tuší, karton, 299 ´ 421 mm
NG, inv. č. K 41410
Značeno: razítko pozůstalosti Václava Chada
Nepublikováno.
154. Romeo a Julie
nedatováno
lavírovaná kresba tuší, karton, 299 ´ 439 mm
NG, inv. č. K 41411
Vpravo dole přípis Romeo Julie.
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Značeno: razítko pozůstalosti Václava Chada
Nepublikováno.
155. Bez názvu
nedatováno
tuš, papír, 155 ´ 140 mm
soukromá sbírka
Neznačeno.
Literatura: Milada Frolcová, Návraty I, Slovácko. Společenskovědní sborník pro
moravsko-slovenské pomezí XXXIX, 1997, s. 199.
156. Bez názvu
nedatováno
tuš, papír, 70 ´ 40 mm
soukromá sbírka
Neznačeno.
Nepublikováno.
157. Bez názvu (Figury)
nedatováno
tuš, papír, 430 ´ 300 mm
soukromá sbírka
Neznačeno.
Nepublikováno.
158. Bez názvu [52]
nedatováno
tuš, papír, 285 ´ 190 mm
soukromá sbírka
Vpravo uprostřed přípis DRAHOUŠKU POJĎ.
Neznačeno.
Nepublikováno.
159. Bez názvu (hlava ženy I)
nedatováno
tuš, papír, 220 ´ 160 mm
soukromá sbírka
Neznačeno.
Nepublikováno.
160. Bez názvu (hlava ženy II) [53]
nedatováno
tuš, papír, 310 ´ 225 mm
soukromá sbírka
Značeno: razítko pozůstalosti Václava Chada
Nepublikováno.
161. Bez názvu (ženské figury) [54]
nedatováno
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tuš, papír, 300 ´ 425 mm
soukromá sbírka
Neznačeno.
Nepublikováno.
162. Bez názvu (dívka s šaty)
nedatováno
tuš, papír, 310 ´ 225 mm
soukromá sbírka
Značeno: razítko pozůstalosti Václava Chada
Nepublikováno.
163. Bez názvu [55]
nedatováno
tuš, papír, 298 ´ 247 mm
soukromá sbírka
Vpravo nahoře špatně čitelný text.
Neznačeno.
Nepublikováno.
164. Bez názvu
nedatováno
tuš, papír, 300 ´ 425 mm
soukromá sbírka
Neznačeno.
Nepublikováno.
165. Bez názvu (erotická kresba) [56]
nedatováno
tuš, papír, 450 ´ 310 mm
soukromá sbírka
Značeno: razítko pozůstalosti Václava Chada
Nepublikováno.
166. Bez názvu
nedatováno
tuš, tužka, papír, 225 ´ 315 mm
soukromá sbírka
Vlevo nahoře těžko čitelný text.
Neznačeno.
Nepublikováno.
167. Bez názvu (kresba s vlastními profily) [57]
nedatováno
tuš, papír, 295 ´ 200 mm
soukromá sbírka
Vlevo dole špatně čitelná báseň.
Neznačeno.
Nepublikováno.
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168. Bez názvu (akrobaté)
nedatováno
tuš, papír, 210 ´ 302 mm
soukromá sbírka
Neznačeno.
Nepublikováno.
169. Bez názvu
nedatováno
kolorovaná kresba tuší, papír, 205 ´ 298 mm
soukromá sbírka
Neznačeno.
Nepublikováno.
170. Bez názvu
nedatováno
tuš, papír, 292 ´ 195 mm
soukromá sbírka
Vpravo dole špatně čitelné texty.
Značeno: Václav Chad
Nepublikováno.
171. Bez názvu [58]
nedatováno
tuš, papír, 263 ´ 210 mm
soukromá sbírka
Neznačeno.
Nepublikováno.
172. Bez názvu [59]
nedatováno
tuš, papír, 295 ´ 210 mm
soukromá sbírka
Neznačeno.
Nepublikováno.
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7.3

Školní práce

173. Návrh motivu pro dětské leporelo [62]
počátek 40. let 20. století
rezerváž, papír, 290 ´ 450 mm
soukromá sbírka
Značeno: Václav Chad
Literatura: Vít Jakubíček – Václav Mílek (edd.), Ostrov umění v moři průmyslu. Zlínská
škola umění (1939–1949), Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně 2015, s. 36.
174. Návrh motivu pro dětské leporelo II [63]
počátek 40. let 20. století
rezerváž, papír, 290 ´ 440 mm
soukromá sbírka
Značeno: Chad
Nepublikováno.
175. Návrh pro vitráže [64]
kolem 1943
kombinovaná technika, papír, 445 ´ 290 mm
soukromá sbírka
Značeno: razítko pozůstalosti Václava Chada
Nepublikováno.
176. Studie motivů pro vitráže [65]
kolem 1943
tužka, papír, 300 ´ 435 mm
soukromá sbírka
Neznačeno.
Literatura: Vít Jakubíček – Václav Mílek (edd.), Ostrov umění v moři průmyslu. Zlínská
škola umění (1939–1949), Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně 2015, s. 40.
177. Studie motivů pro vitráže [66]
kolem 1943
tužka, papír, 300 ´ 440 mm
soukromá sbírka
Neznačeno.
Nepublikováno.
178. Návrh divadelní scény pro inscenaci Johann Wolfgang Goethe, Urfaust
kolem 1941
tužka, papír, 300 ´ 435 mm
soukromá sbírka
Neznačeno.
Nepublikováno.
179. Návrh divadelní scény pro inscenaci Johann Wolfgang Goethe, Urfaust
[67]
kolem 1941
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tužka, tuš, papír, 285 ´ 240 mm
soukromá sbírka
Neznačeno.
Literatura: Vít Jakubíček – Václav Mílek (edd.), Ostrov umění v moři průmyslu. Zlínská
škola umění (1939–1949), Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně 2015, s. 172.
180. Návrh divadelní scény pro inscenaci Johann Wolfgang Goethe, Urfaust
[68]
kolem 1941
tužka, tuš, papír, 295 ´ 435 mm
soukromá sbírka
Neznačeno.
Nepublikováno.
181. Návrh divadelní scény pro inscenaci Johann Wolfgang Goethe, Urfaust [69]
kolem 1941
tužka, tuš, papír, 425 ´ 300 mm
soukromá sbírka
Neznačeno.
Literatura: Vít Jakubíček – Václav Mílek (edd.), Ostrov umění v moři průmyslu. Zlínská
škola umění (1939–1949), Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně 2015, s. 36.
182. Návrh divadelní scény pro inscenaci Johann Wolfgang Goethe, Urfaust [70]
kolem 1941
tužka, tuš, papír, 425 ´ 300 mm
soukromá sbírka
Neznačeno.
Nepublikováno.
183. Návrh divadelní scény pro inscenaci Johann Wolfgang Goethe, Urfaust
kolem 1941
kombinovaná technika, papír, 485 ´ 620 mm
soukromá sbírka
Neznačeno.
Nepublikováno.
184. Návrh divadelní scény pro inscenaci Johann Wolfgang Goethe, Urfaust
kolem 1941
kombinovaná technika, papír, 480 ´ 625 mm
soukromá sbírka
Neznačeno.
Nepublikováno.
185. Kresba postav k inscenaci Johann Wolfgang Goethe, Urfaust / návrhy kostýmů
[71]
nedatováno
tuš, papír, 290 ´ 300 mm
soukromá sbírka
Neznačeno.
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Nepublikováno.
186. Návrh kostýmu – Námořník [72]
nedatováno
kombinovaná technika, papír, 425 ´ 300 mm
soukromá sbírka
Značeno: Chad
Literatura: Vít Jakubíček – Václav Mílek (edd.), Ostrov umění v moři průmyslu. Zlínská
škola umění (1939–1949), Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně 2015, s. 173.
187. Návrh kostýmu [73]
nedatováno
kombinovaná technika, papír, 425 ´ 300 mm
soukromá sbírka
Neznačeno.
Nepublikováno.
188. Návrh kostýmů – Žena a muž [74]
nedatováno
kombinovaná technika, papír, 300 ´ 290 mm
soukromá sbírka
Neznačeno.
Literatura: Vít Jakubíček – Václav Mílek (edd.), Ostrov umění v moři průmyslu. Zlínská
škola umění (1939–1949), Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně 2015, s. 37.
189. Návrh kostýmu [75]
nedatováno
kombinovaná technika, papír, 295 ´ 145 mm
soukromá sbírka
Neznačeno.
Nepublikováno.
190. Návrh kostýmu [76]
nedatováno
kombinovaná technika, papír, 295 ´ 145 mm
soukromá sbírka
Neznačeno.
Literatura: Vít Jakubíček – Václav Mílek (edd.), Ostrov umění v moři průmyslu. Zlínská
škola umění (1939–1949), Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně 2015, s. 173.
191. Návrh kostýmu – Námořník
nedatováno
kombinovaná technika, papír, 295 ´ 145 mm
soukromá sbírka
Neznačeno.
Nepublikováno.
192. Návrh kostýmu – Plavčík
nedatováno
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kombinovaná technika, papír, 295 ´ 145 mm
soukromá sbírka
Vpravo dole přípis plavčík.
Neznačeno.
Nepublikováno.
193. Návrh na dekor vázy – Labutě [60]
nedatováno
kombinovaná technika, karton, 44,5 ´ 63,5 cm
soukromá sbírka
Neznačeno.
Literatura: Ludvík Ševeček, Václav Chad. Legenda českého moderního umění
(kat. výst.), Galerie Václava Chada ve Zlíně 2015, nestr.
194. Návrh na dekor vázy – Plameňáci [61]
nedatováno
kombinovaná technika, karton, 46,5 ´ 65 cm
soukromá sbírka
Neznačeno.
Nepublikováno.
195. Návrh ilustrací pro dětskou knihu [77]
nedatováno
kombinovaná technika, papír, 240 ´ 319 mm
soukromá sbírka
Značeno: razítko pozůstalosti Václava Chada
Nepublikováno.
196. Návrh ilustrací pro dětskou knihu [78]
nedatováno
kombinovaná technika, papír, 245 ´ 317 mm
soukromá sbírka
Značeno: razítko pozůstalosti Václava Chada
Nepublikováno.
197. Návrhy šachových figurek [79]
nedatováno
tužka, tuš, papír, 290 ´ 425 mm
soukromá sbírka
U figurek přípisy Král, střelec, věž, dáma, pěšák.
Značeno: Chad
Nepublikováno.
198. Návrhy šachových figurek
nedatováno
kolorovaná perokresba, papír, 298 ´ 420 mm
soukromá sbírka
Neznačeno.
Nepublikováno.
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8. Závěr
Bakalářská práce si stanovila za cíl podat detailní náhled na život a dílo Václava
Chada a podat co nejúplnější monografickou studii. Práce se zaměřuje nejen na volnou
tvorbu Václava Chada, ale také na práce, které vznikly v rámci výuky na Škole umění
ve Zlíně. Kromě katalogu umělcových prací obsahuje bakalářská práce také komplexně
zpracovaný životopis autora s důrazem na studium a studentský život. Dále text
poskytuje náhled na podobu umělcovy tvorby, která se pohybovala v rozmezí několika
výtvarných projevů. Za sedm let dokázal Václav Chad vytvořit osobitou a jedinečnou
formu uměleckého vyjadřování. Práce také obsahuje kapitolu, v níž je tvorba Václava
Chada zasazena do kontextu dobové české umělecké scény, s akcentem na okruh
zlínských spolužáků. V textu je také krátká kapitola o odkazu Václava Chada
v současném Zlíně a kultuře města.
Pro bádání bylo stěžejní seznámení se s memoáry a sbírkami spolužáků Václava
Chada, kteří na něj velmi často vzpomínali. Václav Chad se stal ikonou odvahy a boje
za svobodu. Řada jeho spolužáků se na jeho počest pokusila sepsat vlastní dojmy
z jejich soužití ve Zlíně. Důležité pro mne bylo také osobní setkání s Chadovým
spolužákem Janem Rajlichem. Díky možnosti nahlédnout do několika soukromých
sbírek mi byl zprostředkován pohled na vývoj v tvorbě Václava Chada.
Stav zachování umělcova díla je dodnes problematický. Chadova tvorba má ráz
neukončenosti. Mnoho děl nemá názvy, Václav Chad svá díla pojmenovával jen
málokdy. Proto je dnes velmi komplikované kresby, které jsou uloženy v soukromých
sbírkách, označit. Pouze instituce, jako Národní galerie v Praze a Galerie hlavního
města Prahy, se pokusily při obdržení značného množství Chadových kreseb tato díla
pojmenovat. Anna Chadová, matka Václava Chada, po jeho smrti většinu děl rozdala či
rozprodala, mnoho prací se proto dnes nachází v soukromých sbírkách. Část děl je
dodnes také nezvěstných. Jiné práce byly uváděny v katalozích výstav pod špatnými
názvy. Baklářská práce si proto kladla za cíl podat ucelený pohled na umělecké dílo
Václava Chada a představit jeho tvorbu v kontextu českého soudobého umění.
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9. Summary
Bachelor´s thesis deals with the creation of the Zlin painter called Václav Chad.
Since 1939, Václav Chad was the student of the Art school in Zlín but he was killed by
Gestapo in 1945. Although he died very young, he created a great impressive artwork
which reflects his talent and his mental mellowness. The main Chad´s works were
paintings and drawings. He went through a wide range of inspiring sources during his
evolution of the creation. Except for his free creation, it was necessary to point to Chad
school works. The goal of the bachelor´s thesis is to make the outline of Václav Chad's
creation and to process the surviving artwork in the catalog. Also, this thesis deals with
the very detailed biography of the painter with emphasis on Zlín Art school, the student
life and the comparison of his creation in the context of contemporary Czech art scene.
The thesis is based on the professional literature which deals with the creation of Václav
Chad but also it is based on memoirs of his classmates who are the most important
source to understand Chad's character.
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10. Textová příloha
1. Václav Chad, Z „Devíti setkání s Kateřinou“ in: Katalog první výstavy v D 46
malířů Václava Chada, Jana Kostlána, Capa, Milady Schmidtové a Alexandra
Berana (kat. výst.), Divadlo D 46 v Praze 1946.
Kateřina přišla v podzimní dny onoho posledního roku k večeru, kdy vítr nesl silné
vůně z blízkých kopců a tiše chrastil uschlými stébly trávy na stříšce blízké brány.
Miloval jsem hořkou vůni starých domů, za večerů prosycených sirnatými emocemi.
Těžké kovové dveře s neznámým portálem se rozevřely, a na pokraj chodníku vyšla
dívka se dvěma stíny.
Dnes již vím, že to byla Kateřina.
Věděl jsem: Kdy jsme se setkali?
Byla jsi lucernou s rozbitým sklem
a já klíčem v ruce montéra,
byla jsi plnícím perem
a já padl u Čerkas,
byla jsi skříní mé babičky,
a já již také nejsem nejmladší.
Na chrámových schodech šedí ptáci pronásledují skupinu měšťanů, očekávajících
rodinu zesnulého,
Žlutý pes pobíhal ve stromořadí.
»Hleď, růžové keře!« a ukazuji na Kateřinu.
Dozorce jen bručí.
Je tak jasno, že mimojdoucí se usmívají prostomyslně jak děti.

2. Otakar Hudeček, Škola umění: vzpomínky na jednu školu ve Zlíně, která začínala
v září roku 1939 a skončila v době neurčité, nepublikovaný strojopis, soukromá
sbírka, 1985 s. 16–22.
Václav Chad

Před nějakými dvaceti lety jsem chtěl napsat vzpomínky na Václava Chada.
Udělal jsem nejprve náčrt a ten jsem pak opsal, doplňoval a rozšířil. Chtěl jsem, aby
něco podobného udělali všichni, kdo ho znali a poslal jsem v tom smyslu dopis Capovi.
Ale ten neodpověděl. Ano, začínal jsem si uvědomovat pocit před Capem, když jsme
poprvé stali před Chadovými krajinami. On to byl, koho jsem se ptal. Ale on se obrátil
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a pohlédl nade mnou kamsi do ztracena /byl skoro o hlavu větší/, a neodpověděl ani
tenkrát. Jeho vztah k Chadovi byl pak docela zvláštní, který jsem vůbec nechápal. Bylo
to od Capa jako spojení na vyšší úrovni, něco jako intelektuální tajemství. Jistě cítil
Chadovu uměleckou převahu. Ale asi sotva chtěl připustit to, co cítil. Tak jsem občas
zahlédl, jak spolu sami hovořili, jen jakoby mimochodem, ale nezdá se mi, že by Chad
přistoupil do této sféry. Přesto však to celé bylo dost sugestivní. A vím, že Cap prožíval
v sobě něco velice smutného, jakousi bolest, kterou by nejraději zabil. Spávali jsme
vedle sebe. Jeho tvář zdála se vyjadřovat: marnost nad marnost a vše je marnost – ale to
nemůže být, nesmí to být! Tak v něm snad bojovaly dvě síly, které však se vedle Chada
mezi sebou potíraly. Přesto, však myslím, že Cap byl jakýmsi nechtěným mostem mezi
Chadem a námi ostatními. Neboť velice dlouho trvalo, než se Chad mezi námi trochu
vžil. Jeho přátelství bylo plaché.
Svůj rukopis jsem pak mnohem později poslal jednomu uměleckému historikovi,
který dodnes, je to již více než deset let, se pokouší sestavit nějakou knížku o naší Škole
umění. Chtěl jsem dnes obsah zmíněného rozšířeného rukopisu použít k této kapitole,
ale rukopis se mi už nevrátil. Našel jsem však původní náčrt, který zde uvedu beze
změny. Ne snad, že by se mi to nějak líbilo, naopak bych s chutí některé věci přepsal
nebo to celé napsal jinak, ale chci to nechat pro něco jiného. Totiž právě tón dnešních
vzpomínek a těch před lety je jiný, a jiné je také všechno, co člověk prožívá později
a stále později.
Bylo to koncem první čtvrtiny dvacátého století, kdy spatřila tato generace
podobu našeho světa a s ní i malíř Václav Chad. Ale již na úsvitu přelomu století
pohaslo světlo v očích tohoto umělce, aby jeho duše mohla opět spatřit světlo jiného
světa, který je pro nás pozemšťany podobným mystériem, jako umělecké dílo. Ve všech
fázích vývoje této, dnes poměrně ještě mladé výtvarnické obce je vidět stopy duševních
krizí, jakéhosi nemocného lyrismu. Je to generace druhé světové války. V jejích
nervech cítíme snad až někde v duševních koutech záchvěvy ještě ne úplně
přemoženého strachu, nejistoty, zoufalství, tísně i bolesti. Poezie mládí v protileteckých
krytech. Láska v křečích explozí a nepochopitelného ničení lidstva.
Tak stáli tito lidé na pokraji něčeho zoufalého. Mezi nimi vidíme také Chada,
jeho podivuhodné tlumené oči, vyšší postavu v šedém, mírně rozevlátém kabátě,
klobouk nízký se sklopeným okrajem. Dnes stojí jeho kamenná hlava u jedné cesty, po
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níž denně chodil, ať již tam nebo onam, u cesty, které se nikdo nemohl vyhnout. Byla to
víc než cesta, kterou každý z nás může si lehce najít kdesi v tomto světě. Byla to mimo
jiné také cesta, kterou jde dnešní člověk. Dnes je to již jen kamenný obraz tohoto
umělce, který zde stojí, ale není tomu tak dlouho, co byl tento obraz nositelem
neuvěřitelné vnitřní energie a síly, duševního a duchovního napětí. Mocného
uměleckého citu.
Dvě duchovní síly zde vidíme, obě dostatečné silné, aby mohly spolu vést
rovnocenný zápas. Vášně válečného běsnění a umění. Na fyzické úrovni nelze si
představit než katastrofu, která později přišla. Ale boj není tímto ukončen. Chad byl
zastřelen válečnými vrahy, ale v širším pohledu bylo pouze dokázáno, že tyto zvrácené
mocnosti nemají jiného prostředku po ruce než právě tohoto. Umění tím teprve začíná.
V rozbřesku prvého dne nebylo vidět nic jiného než slunce. Bylo to slunce, které
těžce doléhalo na asfaltovou silnici, nebo zase stříbřitě a zlatě si hrálo mezi chvěním
listnatých stromů, nebo to bylo opět slunce, které promáčelo a zase vysychalo
propocenou košili a střídavě se rozplývalo v rozměklých barvách na paletě. Potom se
teprve můžeme odebrat do světlých internátních místností a do ateliérů. To bylo ráno
mladých lidí. Spíše instinktem, než vědomě začínali svůj životní den. Všechno bylo
impulzivní. U cesty, po níž jiní lidé již tehdy kráčeli bez zájmu a bez skutečné radosti
z nového dne, u této cesty stály pojednou stojany s malířskými lepenkami. Chad mezi
těmito stojany nechyběl. Nebyl horlivcem ani fanatikem. Chodil malovat do krajiny,
protože to byla příležitost k malování. Maloval se stejným zaujetím také v internátním
ateliéru nebo dokonce někdy i ve škole, pokud byli dohlížitelé dosti ohleduplní. Byl
považován za jednoho z nejnadanějších žáků, ale do školy, kde se mělo vyučovat téměř
hmotným základům uměleckým, se příliš nehodil. Větší radostí byl pro něho pobyt mezi
těmi, v nichž podobně se rodil duch umění a kteří byli jeho spolužáci. Těsné soužití
i společné bydlení těchto lidí bylo vlastně zvláštním společenstvím, které se navzájem
vnitřně umělecky podporovalo. Jistě vzácný případ v tomto oboru. Jakmile se tito lidé
rozešli, ztratili značně ze své umělecké potence a teprve budoucnost mít možnost
rozřešit plně tuto výjimečnou záležitost.
Chad vyrůstal mezi nimi jako překvapující zjev. Nebylo jediného jeho obrazu,
jímž by nebyly upoutány oči mnohého umělce tohoto kruhu. Byly to věci úplně nové
a nevídané, chápané s neproniknutelnou jednoduchostí. Byly zde ovšem také věci, které
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byly zpočátku mnohých hádankou a mladé citlivé duše přihlížejících rozuměly jen
výtvarné mluvě, nikoliv však okamžitě obsahu. Poněvadž se malovávalo hlavně
v neděli, bylo nedělní odpoledne v internátním ateliéru vždy čerstvou přehlídkou
různých prací, z nichž ale téměř vždy strhovala často zdrcujícím dojmem Chadova
práce, k níž se nemohlo nic přirovnat, ani jeho díla přecházející. Když se ukázalo jeho
žitné pole, měli všichni dojem, že Chad nemůže nic malovat lépe než takové žitné pole.
Ale hned vzápětí můžeme vidět ještě mokrý velký formát šedé uličky, kde není nic než
holá zeď a kousek vyčuhujícího stromu. Uchvacující zjev šedé barvy. Chceme říci, že
Chad je typ šedý, ale zanedlouho nacházíme v ateliéru silně pastózně nanesený opět
velký formát sytě oranžového, červeného podzimu s černými větvemi. Po šedé barvě
ani památky. Když už chceme říct, že Chad je nenapodobitelný krajinář, tu ho vidíme
tiše sedět před plátnem v ateliéru, na němž je temně hnědá figurální kompozice se
světlými postavami, uprostřed ukřižovaný Kristus, téměř bělavou barvou hrubě
nanesený, pod ním ostatní věci tohoto světa. Zatím, co jsme již odešli, nevěda co počít,
dovídáme se, že Chad v ateliéru rozlámal mnoho svých obrazů, mezi nimi figurální
kompozice a nacpal je do koše na papír. Chceme říci, že je to škoda, ale máme
kupodivu úplně protichůdný pocit, že je to tak správné, že je to něco, jako když voda
teče z kopce, a ne do kopce.
Zajisté něco zcela živelného bylo v duši Václava Chada. Něco z tohoto ovzduší
pulsovalo také jako jakási vlna tvůrčího nadšení i mezi ostatními. Zdálo se jakoby na
mořských vlnách s nadpřirozenou lehkostí se vznášely mořské bárky a lodě různých
uměleckých talentů, každý jiným směrem, ale přece jen na tomtéž moři nadšení, na
tomtéž živlu. Nebylo snad úplnou náhodou, že jeden čas, těsně po válce, byli tito lidé
přímo zachváceni utkvělou představou, že si zakoupí loď a společně vyjedou na moře,
kde se budou prostě potulovat, neznámo kam, a hlavně stále malovat. Konaly se
k tomuto účelu hodiny angličtiny, jejichž se všichni zúčastňovali, nebo alespoň většina.
Nic naplat, celá věc se přirozeně neuskutečnila, jak mohl každý předpokládat.
Uskutečnilo se to však v určitém smyslu přece, jenže v okamžiku, kdy odešel Chad,
vyplul každý na jiné moře a na vlastní pěst. Názory se rozdělily, roztříštily se duševní
síly.
Nastala také zima a z oblohy pršely kusy olova. Pod sněhovým příkrovem se
objevila mrtvá těla. Zbořené rodinné domky. A vidíme opuštěného člověka sedět na
posteli, jak odkládá Dostojevského a brýle, aby se na Vás usmál a podal Vám ruku.
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Tichý klid tlumené energie naplnil místnost, když jste usedli na okraj postele. Klid
smrti. Úsměv hrál kolem jeho rtů. Byl to opět Václav Chad, kterého jste snad navštívili,
nebo on Vás chtěl právě navštívit. Ale na dně jeho pohledu vidíte bolest nad jakýmsi
instinktivním strachem, podiv inteligentního člověka nad zvířetem, které je v něm
a které by nyní rádo uprchlo před něčím neznámým daleko do lesů východoasijské
stepi. Nebyl nemocen. Ale nebyl ani zdráv. Jeho zdravím byla pouze volnost, úplná
svoboda, jakou nutně potřebují ke svému životu plachá nebo divoká zvířata. Byl jistě
nesmírným samotářem, ale miloval také naivní dobrotu srdce. Neměl zrovna přátele.
Mohl však milovat něco, o čem druhý neměl tušení, mohl milovat právě tebe, můj milý
čtenáři. Ale jeho úsměv byl něčím zvláštním. V něm jakoby se zrcadlil prožitý život.
Stojíme-li před branou smrti, potom byl život takovým úsměvem. Že jsme prožívali
bolest a zklamání nebo radost a štěstí, to víme, když ještě žijeme. Později jsme
pochopil, že náš život byl něčím jiným. „Já stále jen čekám, kdy pro mě přijdou.“ Za
těmito slovy se skrývalo tušení blížícího se nebezpečí, ohrožující život. Nebylo to
vědomí blížící se smrti. Bylo to něco, co hrálo mimo intelekt. Tušení. Instinkt
napadeného zvířete. Ale nad tím byla klidná ruka a kupodivu oddaný pohled člověka,
připraveného na smrt. Když ještě maloval odsouzence, jdoucí k šibenici, nemaloval
zcela svoji tvář. Bylo to mnohem dřív, když ještě svítilo slunce do barev. Nyní maloval
tváře, mnoho tváří, tvář jediné ženy.
Až začne zrát obilí přijeďte se podívat na jeden statek, který osaměle stojí na
mírném návrší mezi topoly, ale zdaleka je vidět, a stačí vyhlédnout z okna volně
jedoucího vlaku po levé straně. Ten statek může Vám být lhostejný, dokud jste jej
neviděli u Chada s jeho vzácně hnědým obilím, připomínajícím čerstvou vůni pečeného
chleba. V této chvíli jste se zamilovali do všech jeho obrazů. Jestliže rozlišujeme
u barev určitou kompozici, např. se hodí k oranžové modř nebe, je to poznání, které
hned tak každý neuzná. Mluvíme-li o určité teplotě barev, dejme tomu, že modrá je
studenější než červená, je to názor, jemuž se může někdo vysmát. Řekneme-li však, že
barva má určitou vůni, např. růžová vůni rozkvétajícího jara, potom nevíme. Jenže to je
teprve začátek. Barvu samu o sobě nemůžeme okamžitě do všech konsekvencí
pochopit. Není to však přirozeně vina malíře, že tomu tak je. Je to tím, že jsme se dost
těmito věcmi nezaměstnávali. Později poznáme, že barva nemá jen vůni atd., nýbrž
přímo evokuje v lidské duši určité představy. Dokonce formy. Jaké jsou to formy? Jistě
různé. Malířství spočívá ve skutečnosti v tom, najít tyto formy. Je zcela jisté, že každá
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určitá barva / jejich množství / napovídá malíři zcela určité tvarové pochopení. Z tohoto
stanoviska nelze beztrestně malovat všechno, co kolem sebe vidíme, přesně tak, jak se
to nabízí fyzickým smyslům. Dnes mám natřený dům na zeleno, zítra si jej mohu natřít
na červeno, nebo na bílo. Poněvadž je zde ve fyzickém světě barva poutána na hmotný
svět, nemůže nikde úplně projevit svou podstatu také formou. To však není překážkou,
aby se nedalo malovat všechno na světě. Procházíme-li se po asfaltové silnici, která se
nám bude proti letnímu slunci protivně lesknout a píchat do očí svou bělí, řekli bychom,
že tato silnice by se pravděpodobně nikdy nemohla malovat. Ale i tu najdeme u Chada.
A jak ji namaloval? Prostě bílou, docela bílou.
Řekneme-li bílá, potom je to něco zcela jiného než červená nebo šedá. Bílá
barva je vlastně jen jedna. Všechny ostatní barvy mají své odstíny, ale bílá s odstínem
neexistuje; potom je to vždy jen zeslabená nějaká jiná barva. Této zvláštnosti využívá
Chadovo malířství v různých variacích. Poněvadž bílá není běžnou barvou, je v ní po
barevné stránce něco univerzálního. Nejen že se teoreticky hodí ke každé barvě, ale
kromě toho může vyjadřovat mnoho věcí současně. Bílý může být sníh i vápno, i slunce
za mraky. Ale bílá je také obsažena ve všech barvách kromě nejčernější černě. Tedy
brzy se před vámi objeví úplně černé plátno, na němž někdo několika tahy bílým
štětcem vykouzlí tání v těžké úrodné jarní hlíně, provlhlé a pohnojené. Ještě několik
doteků hnědou a něco jako jemná modř v obloze. Obraz je hotov. Úzká obloha, široká
černá země. Dýchá jarním vlhkem. Kdyby jste se nestyděli, ochutnali by jste ten temně
žlutavě hnědý hnůj, prohnilou slámu. Zahradník by o tom mohl něco říci. Barva tedy
chutná.
Na jakémsi vršku stojí na zelené trávě červený cihelný domek. Vidíš pouze sytě
zelenou a sytě červenou barvu proti bílé obloze. Toť vše.
Je někdy neuvěřitelné pochopení motivu, s jakým se setkáme u Chada. Máte
dojem, jako by se vám všechno přiblížilo. Jako by se něco zvětšilo. Stává se
hmatatelným. Pozorujme tedy Chada v situaci, v níž doufáme, že ho nalezneme
v nesnázích. Jsou to vzdálené kopce, ztrácející se v modré dálce, ale přece zaplňující
celý horizont. Nelze se jim vyhnout. Za hodinu je formát 70 na 100 cm hotov. „prosím
tě, jak maluješ?“ Tážeme se. „Maluju obyčejně od levého rohu nahoře k pravému dole.“
celý obraz jsou jen právě tyto modré kopce. Tóny přesně odpovídají skutečnosti. Nic
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není vymyšleno, nic zkresleno. Vše je stejně prosté, jako ve skutečnosti. V této prosté
jednoduchosti je však sdružující jakási jistota. Odcházíme znepokojení.
Nedostatek běloby byl v té době běžným zjevem. Ovšem nevím, šel-li někdy
nějaký malíř bez běloby malovat zimní zasněženou krajinu. Když stál nad tímto
nedorozuměním, v šedém zimníku rozkročen se štětcem v ruce, po kotníky ve sněhu,
bylo jeho přemýšlení na okamžik přerušenou poznámkou „Dejme tomu, že bílá je
žlutá.“ A s tímto přesvědčen začal malovat. Večer jsme spatřili v ateliéru podivnou
krajinu, kterou každý považoval za podzim. Byla to však zimní krajina, kde sníh byl
žlutý.
Viděli jsme, jak si zapálil cigaretu. Venku začalo drobně sněžit. Chtěli jsme se
něco otázat, ale otázka nepřicházela. Místnost se naplňovala mírným kouřem z kamen.
Otázka nepřicházela, ačkoliv bylo třeba se tázat. Chtěli jsme se rozloučit, ale nohy
neposlouchaly rozkazu. Někde nedaleko snad ještě sváželi mrtvá těla. Snad ještě sváželi
mrtvá těla.
Ve chvíli, jak se místnost rozsvětlila a slunce se opřelo do vyprahlé půdy, bylo
vidět Chada na stráni sedícího, s malým formátem. Několik velkých listnatých stromů
charakterizovalo krajinu. V jejich korunách provádělo slunce své nebezpečné artistické
jiskřivé kousky. Tisíce stříbrných, zlatých, žlutých, zelenavých a nevím jakých střípků
barevných bylo v těch korunách, z nichž žádný nezůstal ani na okamžik v jednom místě.
Vítr byl pořadatelem tohoto divadla, které vždy okouzlovalo i oslňovalo, ale současně
nepředstavitelně vyčerpávalo malíře dělníka, který tentokrát maloval déle než na
největších plátnech. Snad ani neskončila ta práce úspěšně, ale o nějaký rok později byl
zde podobný problém zvládnutý s překvapující dokonalostí. Jarní kvetoucí stromy.
Mohli jste vidět zelené a bílé stromy za plotem v nichž probleskuje jemná růžová,
kvetoucí stromy silně pastózně nanesené, všechny barvy robustné, ale s jemným cítěním
v malovaní do sebe. V popředí žena s bílým kočárkem, malováno tímtéž způsobem.
V krajině se objevuje motiv člověka. Žena s dítětem v kočárku. /x/
Později byl k jednomu obrazu přimalován muž jdoucí z práce. Před zralým
žitným polem. V úmorném prostředí štípajících komárů při silném odpoledním vedru
maloval Chad tento obraz, ale linie obrazu je uvážená a klidná. Nesetkáte se tu s příliš
velkými pastami.
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Člověk v obraze je zvláštní kapitolou v Chadově životě. Je u něho od prvních
počátků jeho práce. Spojení člověka s krajinou nastalo jen výjimečně. V kompozici
lidských těl, bez zapojení do zevního prostředí, je jeho největší pocit. Tato těla jsou
něčím úplně ojedinělým.
x/ /Jeden z těch, kteří viděli Chadovu výstavu roku 1985 v Brně, napsal o tomto obraze:
Je zvláštní, že musím pořád vzpomínat na ten Chadův obraz květů a plotu. I na jiné
obrazy, ale ten mi dnes nějak přišel na mysl nejvíce. Když jsi na to vzpomenu, musím
nějak žasnout, a navíc cítím ještě něco zvláštního. Je v tom něco úžasně čistého. A víc
bych asi nedokázal psát. O malířích lze psát. Ale Chad je ještě něco trochu jiného.
Každý malíř má určitou, řekl bych, “malířskost“. Chad ji má sice také, ale je od ní
naprosto odpoután. Jeho obrazy jsou čirý zážitek, jsou prostě to, co jsou a dělej si s tím
co chceš. A mezitím cítíš tu duši. Úžasnou, prostou čistotu. Jinak to nenazvu. Nedokážu
s tím nic dělat. Jedno indické přísloví říká: „Jsem-li šťasten, mlčím.“ a to je vlastně to
největší, co bych o tom mohl říct./
Když jsme si ke konci školy navzájem vyměňovali své kresby, dal mi Chad ze
skicáku kolorovanou kompozici lidských těl. Snad některou ze svých prvních kreseb, to
nevím. Kresba ho doprovázela, byla jeho řečí, jeho písmem. Vyjadřovala ho a on
vyjadřoval ji. Kresba lidských těl. Především jemná úpěnlivá kresba, a mluvila různými
jazyky, protože Chad byl málomluvný. Jeho kresby černým pérem byly obsáhlým
dopisem neznámému. Seznámil jsem se s nimi vlastně až po jeho smrti. A zdá se mi, že
z nich kanuly hořké slzy, které bych za jeho života snad ani nepochopil. Za jeho života
bych asi mnoho nepochopil. Byl jsem ještě chlapcem, který otvírá oči a začíná dýchat.
Chad byl příliš dospělým mužem, než abych rozuměl. Byl o rok starší. Za rok se dá
prožít svět.
Dnes, čtyřicet let po jeho smrti, mám pocit, že nemohu mluvit. Čím větší nás
dělí temnota, tím víc se zalykám jeho blízkostí. Je přece neuvěřitelné, že vrah, střílející
ve tmě po prchající postavě, mohl zasáhnout přesně do srdce, nemyslíte? Je to
neuvěřitelné tím více, že se vlastně mohlo střílet jen kamsi do neurčita. Srdce se mi zdá
důležité. Snad se lidé jednou dozvědí, že je srdce člověka právě tak důležité jako svět.
Mluvme o světě, který burácí o míru, a nepociťujme srdce. Pak zapadne všechno
mluvení do prázdna. Seznámil jsem se s Chadem, když mi bylo patnáct let. Měli jsme
stejný dřevěný hřebínek, který byl tenkrát ve válce moderní. Jednou, když jsme si toho
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všimli, řekl mi: „To je náš takový společný znak.“ Zlomil se mi ve chvíli, kdy Chad
zemřel, velice brzy ráno, ještě nevyšlo slunce, kdy pode mnou sál bělavý oheň hořícího
magnesia. Potom mi nesnesitelně boleli oči. Slzel jsem.
Já blázen chtěl jsem tehdy napsat něco jako monografii o Chadovi a tak jsem
užíval těch jejich výrazů. Dnes mi to nedělá dobře. Měl bych raději mlčet. Ostatně jak je
možné psát vzpomínky neosobně! I když celý organismus vzpomínek není nic jiného
než osobní setkání se životem, prožitý jedinečný osud, ztělesněná osobnost. A přesto je
možné, že chcete něco vědět o Ukřižování. Nic o něm nevím, jen to, že Chad seděl před
obrazem 70 na 100 cm úplně mlčky, jakoby na kozlíku, a hledě před sebe. Neobrátil se
ke mně, byl klidný a jakoby zasněný přesně do jedné věci. Slyšel jsem od něho, kdo
viděl některé jeho obrazy, ale ho neznal, že v těch obrazech je dravost spojená s jakousi
zasněností. Zdá se mi, že je to výstižná charakteristika jeho povahy, ale sám bych ji
nevyslovil, nedokázal bych. Jen vím, že to tak je, a potom ale ještě něco. A to ještě něco
je víc, než to ostatní.
Dodnes mám před sebou jeho Tahiťaňku s vějířem od Gauguina. V pozadí hrubě
pastózně namalovaná bělavá jemnost. Gauguin nikdy nemaloval pastou. Ale také nebyl
nikdy tak jemný. A zase ta bělost. Nakonec se stáhla do ubohého těla na kříži.
Mnohokrát lazurovaná. Vidím jeho štíhlé jemné ruce. Nechce se mi věřit, že tyto ruce
dovedly roztříštit sodovkovou láhev o zeď intelektuální světnice. Někdy si při malování
sundal brýle, byl krátkozraký. V takové chvíli nabyla jeho tvář výrazu slepce, který
vidí. Ale všude kolem byla tma, hrozivá nahnědlá tma. Z ní se formují nahé ženy,
oddané svému tělu. A z této tmy vystupuje i načervenalé sluce. Jsem rád, že jsem
rozmluvu kolem toho obrazu neslyšel.
Ale někdy jsem byl svědkem nesmyslného naléhání profesorů. Duševní trýzeň
před vlastním obrazem. Vidím Chada, jak stojí v bílém pracovním plášti před člověkem,
který jeho malování nemůže snést. Je to příliš dobré na mladého člověka, rozčilující pro
uznávaného umělce. Tvář Chadova se odvrací, je nemluvná, nešťastná. Kolem je plno
bílých plášťů, pohybují se. Malujeme jen ubohé zátiší. Proč tolik bolesti? Ptám se
u sebe.
Sám nemaloval zátiší nikdy. Nic takového v sobě neměl.
A potom také někdy byla chvíle, kdy se Chad zeptal, kde bydlí Milada. Nevím,
jak na to přišel, že to vím; ostatně vědělo to více lidí. Byla noc. Šli jsme spolu až
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k přehradě. „Naproti je ten dům“, řekl jsem. „Bydlí dole.“ Podal mi ruku, a tak jsme se
rozloučili. Myslím, že už takovou ruku nemám. Nahoře svítili mdlé svítilny, u řídce
černého nebe, tam kdesi, jak jsem odcházel. Ale mám dojem, že tam stojím stále. Asi
jsem se rozdvojil.
Později jsem ho spatřil na internátě po bombardování Zlína, jak leží v posteli,
protože byla zima. Celá místnost mi připadala jakoby světle namodralá. Odložil knížku.
„Víš, ten komín je tu proto, aby všude šel kouř, jen tím komínem ne.“ Řekl. Protože se
mělo topit kamínkama a komín vedl do proraženého skla v okně. Na internátě to bylo
trochu nezvyklé zařízení, protože se všude topilo teplým vzduchem. A ještě řekl. „Já
stále jen čekám, kdy pro mě přijdou.“ Víc nevím, jen to, že přišli brzy a s jeho smrtí
velice pospíchali. Došli sotva za internát. Chad neměl takový delikt, aby byl popraven,
říkal Břeťa. Já nevím.
Musel jsi přece zjišťovat, kde bydlí Milada. Měl ještě namalovat její tvář. Ano,
tu tvář měl namalovat, nedivte se tomu. Je to až příliš něco jiného, než bylo předtím.
Úzkost, že je na světě něco, co se musí mít a nemůže se to uchopit. Trpké poznání,
křečovitě svírající život. Ukazovali mně jednou malou fotografii jeho bratra, který
umíral v ústavu pro nervově choré. Byl trochu podobný Chadovi, měl snad jeho
hloubku, ale ne jeho sílu. Chad nebyl trpitelem. Měl úsměv. A maminku, ale nikdy o ní
nemluvil. Když zemřel, rozprodávala jeho obrazy, nebo je darovala za úsluhy. Bydlela
v Otrokovicích, nedaleko Zlína.
Ale mně ani nenapadlo, že někoho má. Vždycky jsem cítil, že je naprosto sám,
že nikoho neměl ani nemůže mít. Žádná fotografie mně nemohla přesvědčit, byl určitě
sám.
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