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Curriculum vitae
František Vítek se narodil 14. září 1929 v Brně-Židenicích rodi-

čům s proletářskými kořeny. Matka Jenovéfa, za svobodna Lipovská, 
pocházela z Nížkovic u Slavkova. V důsledku neutěšeného ekono-
mického stavu rodiny byla nucena od svých třinácti let posluho-
vat, posléze pak pracovala celý život jako tiskárenská nakladačka. 

J a R O s L a V  b L E C h a

FRANTIŠEK 

VÍTEK 

Devadesát  
vůní  
dřeva

František Vítek, řezbář, sochař, výtvarník, scénograf, loutkář-
ský technolog a konstruktér, loutkář a bůhví co ještě, slaví v letoš-
ním roce významné životní jubileum. Není snad faux pas, když pro-
zradím, že se v relativně dobré kondici a neustálé činorodosti doží-
vá krásných devadesáti let. Jak sám neustále skromně ale důrazně 
podotýká, je to prý zejména díky jeho ve všem spřízněné oddané ži-
votní partnerce, inspirativní ženě Věře. Koneckonců tomu napovídá 
i jejich společná šedesátiletá tvorba, hlavně loutkářská, v níž autor-
ství jednoho či druhého lze jen stěží oddělit. Léta se již o Vítkových 
mluví s naprostou samozřejmostí jako o uměleckém tandemu a je-
jich scénografické, herecké, dramaturgické i režijní progresivní po-
činy jsou v kontextu vývojových přeměn českého loutkového diva-
dla považovány za unikátní a zásadní.

V Moravském zemském muzeu jsme již prezentovali jejich mi-
mořádné loutkářské dílo na podzim roku 2016 v úspěšné obsáh-
lé výstavě František Vítek a Věra Říčařová – variace na jeden ži-
vot. Rozšířená obměna chrudimské premiéry přiblížila veřejnosti 
celoživotní loutkářskou tvorbu obou protagonistů – loutky a scé-
ny z hradeckého divadla DRAK, kde se Vítkovi poznali a strávili 
zde podstatnou část svého uměleckého života. Návštěvníci výstavy 
zde shledali autentické výtvarné i divadelní skvosty z počáteční-
ho období DRAKu, například loutky z inscenace Krysařova píšťala 
(1970), Žabák hrdina (1968) nebo kompletní scénografii k insce-
naci Enšpígl (1974) a mnoho dalších. Dále pak artefakty i průvodní 
materiál z pozdějšího tvůrčího období manželů Vítkových, kdy z di-
vadla odešli a dali se po vzoru lidových kočovných marionetářů na 
cestu „svobodných umělců“.

Naši současnou výstavu věnujeme Františku Vítkovi k jeho na-
rozeninám. Představujeme v ní, vlastně poprvé, obzvláště autorovu 
méně známou volnou tvorbu. Jedná se o vybrané sochařské práce 
ve dřevě, od miniaturních plastik až po velké skulptury. Tyto ar-
tefakty doplňují rozličné kresby, scénografické návrhy a fotogra-
fie z kultovních inscenací. Své místo zde našlo samozřejmě i ně-
kolik loutek stěžejního významu. Počet exponátů je bohužel limi-
tován komorním výstavním prostorem, nicméně věříme, že i tento 
reprezentativní „vzorek“ umožní návštěvníkům proniknout alespoň 
nakrátko do hlubin umělecké duše zaklínače dřeva Františka Vítka.

Ú V O D E m
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Loutky pro inscenaci O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku (DRAK, 23. 5. 1979).
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Vítek byl přijat jako řezbář, soustružník a technolog loutek do 
Krajského loutkového divadla Radost8 v Brně. Zde se mu pod vede-
ním zkušeného loutkáře a „principála“ Vladimíra Matouška naskytla 
již zcela profesionální práce v divadelní dílně. Tvořil po boku výraz-
ných osobností formátu Josefa Kalába, Jarmily Majerové nebo Karla 
Hlavatého, jehož výtvarný názor mu konvenoval. Nesmírně si váží ze-
jména spolupráce na inscenaci Brokát, princ z pohádky (1958), kdy 
nejenže řezboval loutky dle Hlavatého návrhů, ale vymyslel a realizo-
val jejich konstrukci i vedení, aby vyhověly zcela specifickým poža-
davkům na pohyb.

Po třech letech působení v divadle Radost se nechal František 
Vítek zlákat Vladimírem Matouškem do Hradce Králové, kde se zá-
sadně podílel na zrodu a vybudování tehdy nejmladšího českoslo-
venského statutárního loutkového divadla – Východočeského lout-
kového divadla, proslulého později i mezinárodně pod „značkou“ 
DRAK.9 František Vítek zde od počátku zastával funkci vedoucí-
ho umělecko-technického provozu a výtvarníka. Jak sám říká, je 
pyšný na to, že doslova a do písmene vlastníma rukama přispěl 

8 Divadlo Radost, Brno (1949–1950 Loutkové divadlo Radost, 1951–1962 
Krajské loutkové divadlo Radost, 1962–1995 Loutkové divadlo Radost, 
1995–dosud Divadlo Radost). Zpočátku fungovalo toto loutkové divadlo 
jako experimentální scéna brněnského Výzkumného ústavu pedagogického 
Františka Tenčíka pod vedením pedagoga a režiséra Vladimíra Matouška. 
K ustavení profesionální scény jako jedné z poboček Ústředního loutkového 
divadla v čele s Matouškem došlo 25. října 1949, k jeho osamostatnění pak 
v roce 1951. Od počátku zde existoval kvalitní umělecký soubor, který se 
přičiňoval o vlastní originální dramaturgický a inscenační profil divadla a dbal 
o precizní práci s loutkou. Specifickou lyrickou poetiku přinesly už rané 
inscenace herce a režiséra Josefa Kalába a výtvarníka Karla Hlavatého, např. 
Tajemství zlatého klíčku, Zlatovláska, Brokát, princ z pohádky a jiné.

9 DRAK, Hradec Králové (1958–1968 Východočeské loutkové divadlo, 1968–
1992 Východočeské loutkové divadlo DRAK – tj. Divadlo Rozmanitosti 
A Komedie, 1992–dosud DRAK). Vzniklo v roce 1958 pod vedením Vladimíra 
Matouška jako krajské zájezdové loutkové divadlo a zároveň jako nejmladší 
z českých statutárních loutkových divadel. Vyšší umělecké ambice přineslo 
angažmá dramaturga a režiséra Jiřího Středy a výtvarníka Františka Vítka. 
S novým ředitelem Janem Dvořákem došlo od roku 1965 k další aktivizaci 
tvůrčí práce souboru, uplatnění progresivního repertoáru a nových výrazových 
prostředků. Spolu s ním profilují divadlo režisér Miroslav Vildman, výtvarník 
František Vítek, výtvarnice a herečka Věra Říčařová, scénograf Pavel Kalfus 
a hudebník Jiří Vyšohlíd. Vytvářejí slavné inscenace (Pohádky z kufru, Mauglí, 
Tři tlouštíci, Posvícení v Hudlicích, Žabák hrdina, Krysařova píšťalka a jiné.), 
které nastolují mimořádnou popularitu divadla. V roce 1971 přichází do 
DRAKu režisér Josef Krofta, který zformoval zcela novou koncepci realizace 
loutkové inscenace prostřednictvím herce a jeho kreativním uplatněním 
na scéně. Jednalo se o novum v souvislosti celého evropského loutkářství. 
V souboru vyrostly herecké osobnosti jako M. Kopecký, J. Pilař, Z. Říha, 
B. Šlechta, V. Říčařová aj. J. Krofta ve spolupráci s výtvarníky Františkem 
Vítkem, Pavlem Kalfusem a později Petrem Matáskem vytvářeli netradiční 
objevné inscenace, které získávaly řadu cen doma i v zahraničí (Popelka, 
Hadrián z Římsů, Šípková Růženka, Princezna s ozvěnou, Enšpígl, Jánošík, 
Jak se Petruška ženil, Unikum – dnes naposled, Zlatovláska, Kalo Mitraš…) 
a začaly výrazně ovlivňovat proměny loutkového divadla nejen v Čechách, 
ale i v mezinárodním kontextu. V DRAKu však úspěšně působili i jiní režiséři, 
např. Pavel Vašíček, Jan Dvořák, Zdeno Říha, Vladimír Marek. V roce 1995 
dochází k zásadní generační proměně uměleckého souboru. Do divadla 
přichází jako režisér Jakub Krofta spolu s výtvarníkem Markem Zákosteleckým 
a hudebníkem Vratislavem Šrámkem. Vytvářejí nový, a jak se brzy ukazuje 
úspěšný, tvůrčí tým. Orientují se na syntetické divadlo charakterizované akční 
scénografií, v němž se loutka stává partnerem herce. Od září 2014 má DRAK 
nový umělecký tandem – kmenového režiséra a uměleckého šéfa Jakuba 
Vašíčka a dramaturga Tomáše Jarkovského, kteří v současné době spolu 
s uměleckou ředitelkou Dominikou Špalkovou profilují divadlo pod vedením 
ředitelky Elišky Finkové.

Loutky pro inscenace Pohádka z kufru (Východočeské loutkové 
divadlo, 9. 1. 1965) a Sněhová královna (Východočeské loutkové 
divadlo, 22. 4. 1967).
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Loutky a maska pro inscenace 
Posvícení v Hudlicích (Východočeské loutkové divadlo, 26. 3. 1966), 

Tři tlouštíci (Východočeské loutkové divadlo, 25. 11. 1967), 
O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku (DRAK, 23. 5. 1979), 

Sněhová královna (Východočeské loutkové divadlo, 22. 4. 1967) 
a Enšpígl (Východočeské loutkové divadlo DRAK, 25. 11. 1974).

Na předchozí dvoustránce: 
Loutky a výprava pro inscenaci Krysařova píšťala 
(Východočeské loutkové divadlo DRAK  22. 5. 1970).

katalog VITEKnew.indd   25 02.10.19   10:52



30

Fotografie z představení Krysařova píšťala.

Kresby z obrázkového scénáře pro inscenaci 
Piškanderdulá, podtitul Josefe!
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Výjevy z představení Piškanderdulá (Theater am Faden, Stuttgart 2015).
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Návrhy loutek 
pro inscenaci Strouha 
(DRAK, 3. 3. 1972). 

Návrhy loutek 

Skica reliéfu 
pro inscenaci Enšpígl 

(Východočeské loutkové divadlo 
DRAK, 25. 11. 1974).
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Kresby z cyklu Židle. 
Technické skici k loutce Pinokia.
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Kristus-tortzo. Patinovaná lípa, železo, výška 190 cm.
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PhDr. Jaroslav Blecha
Jaroslav Blecha, teatrolog, vědecký a výzkumný pracovník, autor řady monografi í, statí a výstav o loutkovém divadle. Narodil se 
13. dubna 1955 v Brně. V letech 1975–1980 vystudoval na Filozofi cké fakultě Univerzity J. E. Purkyně (nyní Masarykovy univerzity) 
v Brně obory divadelní věda a hudební věda. Tamtéž absolvoval v roce 1991 studium oboru muzeologie. Od roku 1982 pracuje 
v Oddělení dějin divadla Moravského zemského muzea v Brně, v roce 1992 se stal vedoucím tohoto pracoviště. Zabývá se zejména 
historií českého loutkového divadla. Externě příležitostně přednáší problematiku loutkového divadla na FF MU v Brně. K jeho 
nejvýznamnějším monografi ckým pracím patří Česká loutka (Nakladatelství KANT, Praha 2008, spolu s P. Jiráskem), triptych 
Rodinná loutková divadélka (Moravské zemské muzeum, Brno 2009, 2013, 2017), dále studie o moravských loutkářích Flachsových, 
Šimkových aj. Z výstav připomeňme obsáhlou prezentaci českého loutkářství v mezinárodním projektu Okno do českého loutkářství 
ve španělské Tolose v roce 2007, za niž obdržel ocenění festivalu „Titirijai 07“.

PhDr. Jaromír Zemina
Jaromír Zemina, český malíř, historik umění, autor řady statí a monografi í o výtvarném umění, pedagog DAMU. Narodil se 30. dubna 
1930 v Přední Ždírnici na Trutnovsku, žije v Praze. Vystudoval dějiny umění a klasickou archeologii na Filozofi cké fakultě Masarykovy 
univerzity v Brně (1949–1953). Pracoval v Ústavu teorie a dějin umění ČSAV v Praze (1959–1961), posléze v Národní galerii 
v Praze (1961–1992), kde byl koncem šedesátých let vedoucím sbírky moderního umění a v osmdesátých letech hlavním kurátorem 
sbírky zahraniční malby 19. a 20. století. K nejvýznamnějším kunsthistorickým pracím Jaromíra Zeminy patří publikace věnované 
Alénu Divišovi, Jiřímu Johnovi, Adrienně Šimotové a Emilu Fillovi. Kromě toho se vydatně věnoval i výstavním projektům zejména 
moderního umění, a to doma i v zahraničí (kupř. Paris – Prague 1906–1930 v Paříži 1966, 36 artisti cecoslovacchi v Turíně 1967 aj.). 
Působí též jako odborný poradce státních galerií České republiky a je členem Mezinárodní asociace kritiků umění AICA. 

Peter Schmitt, M. A.
Peter Schmitt, M. A., geboren 1939, studierte in München Sprach- und Literaturwissenschaft, Pädagogik und Philosophie und war 
anschließend sieben Jahre als Fachbuchredakteur in den Bereichen Architektur, Angewandte Kunst und Kunsterziehung tätig. Seit 
1974 als Konservator, von 1989 bis zum Eintritt in den Ruhestand 2004 stellvertretender Direktor am Badischen Landesmuseum 
Karlsruhe mit Schwerpunkt Angewandte Kunst seit 1900. 
Peter Schmitt, M. A., narozen v roce 1939, studoval v Mnichově lingvistiku a literární vědu, pedagogiku a fi lozofi i. Pracoval sedm let 
jako redaktor odborných publikací v oboru architektury, užitého umění a umělecké výchovy. Od roku 1974 jako konzervátor, od roku 
1989 až do důchodu v roce 2004 jako zastupující ředitel v Bádenském zemském muzeu v Karlsruhe se zaměřením na užité umění 
po roce 1900.

Věra Vítková 
Věra Vítková, rozená Říčařová, spontánní loutkoherečka s osobitým nadáním 
pro animaci loutky a mimořádným smyslem pro imaginaci, scénografka, 
výtvarnice, manželka a múza Františka Vítka. Narodila se 25. dubna 1936 
v Praze. Vystudovala Vyšší uměleckoprůmyslovou školu keramickou v Bechyni 
a loutkářskou katedru DAMU. Krátce působila v Krajském loutkovém divadle 
Radost v Brně, v letech 1959–1981 ve Východočeském loutkovém divadle 
(později DRAK).

Věra. Kolorovaný dub,  výška 30 cm.
Venuše s krevním oběhem. Kolorovaná lípa, 80 × 12 × 20 cm. 
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Inscenace ve fotografiích
© Josef Ptáček:
Jiří Bártek
ENŠPÍGL
režie: Josef Krofta
scéna a loutky: František Vítek
kostýmy: Věra Říčařová
hudba: Jiří Vyšohlíd
Východočeské loutkové divadlo DRAK
25. 11. 1974, Hradec Králové

JÁNOŠÍK
(mezinárodní inscenace)
úprava: Jan V. Dvořák, Krystyna Miłobędzka, Karel Brožek, Jozef Mokoš
režie: Josef Krofta, Wojciech Wieczórkiewisz, Karel Brožek
scéna a loutky: František Vítek
kostýmy: Věra Říčařová
(polský a slovenský soubor měl svoji výpravu)
hudba: Jiří Vyšohlíd, Zbignlew Bujarski, Milan Dubovský
Východočeské loutkové divadlo DRAK
Loutkové divadlo Marcinek
Krajské bábkové divadlo
30. 6. 1975, Hradec Králové, Poznaň, Banská Bystrica

Miguel de Servantes y Saavedra (předloha)
DON KICHOT
režie: Josef Krofta
scéna a loutky: František Vítek
kostýmy: Věra Říčařová
hudba: Jiří Vyšohlíd
Poznaňski Teatr Lalki i Aktora – Scena młodych
27. 11. 1976, Poznaň, Polsko

Maurice Yendt
PIEROT A VYNÁLEZCE
ANEB MECHANICKÉ DIVADLO
režie: Josef Krofta
scéna a loutky: František Vítek
kostýmy: Věra Říčařová
hudba: Jiří Vyšohlíd
Východočeské loutkové divadlo DRAK
17. 4. 1978, Hradec Králové

Jan Jílek
O SLUNEČNÍKU, MĚSÍČNÍKU A VĚTRNÍKU
úprava: Eva Oplíštilová
režie, úprava a hudba: László R. Hollós
scéna, loutky a kostýmy: František Vítek
Východočeské loutkové divadlo DRAK
23. 5. 1979, Hradec Králové

© Jan Merta:
Jan Vladislav 
POHÁDKA Z KUFRU
režie a úprava: Miroslav Vildman
scéna, loutky a kostýmy: František Vítek
hudební spolupráce: Pravoš Nebeský
Východočeské loutkové divadlo
9. 1. 1965, Hradec Králové
(první uvedení 20. 12. 1964)

Václav Renč
KRYSAŘOVA PÍŠŤALA
režie: Miroslav Vildman
scéna, loutky a kostýmy: František Vítek
hudba: Petr Mandel
Východočeské loutkové divadlo DRAK 
22. 5. 1970, Hradec Králové

JOHANES DOKTOR FAUST
úprava a režie: Matěj Kopecký
scéna a loutky: František Vítek
hudba: ze starého flašinetu rodu Kopeckých
Východočeské loutkové divadlo DRAK
22. 11. 1971, Hradec Králové

Leonid Leonov (předloha)
STROUHA
úprava: Marie Voříšková
režie: Miroslav Vildman
scéna, loutky a kostýmy: František Vítek
hudba: Petr Mandel
Východočeské loutkové divadlo DRAK
3. 3. 1972, Hradec Králové

© Jaroslav Blecha:
Věra Říčařová, František Vítek
PIŠKANDERDULÁ, PODTITUL JOSEFE!
(autorská inscenace)
1977, Hradec Králové

Holbein. Lípa, 53 × 7 × 66 cm.
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