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Ohře, 1953, olej / plátno, 74 × 98 cm, soukromá sbírka

Krajina v historickém kontextu byla vždy kategorií, 
                                        kde se nejpříměji rozvíjel vztah člověka k univerzu. ZS,  1986
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Setkání s krajinou (1950–1960)
Z pohledu dějin umění dosáhla krajinomalba jako nejmladší žánr výtvarného umění 

největšího rozmachu v českém prostředí v druhé polovině devatenáctého století. 

Odklonem od postromantického pojetí krajiny vznikl základ realistického zobrazení 

krajinných motivů. Především krajinářská škola Julia Mařáka na pražské akademii 

rozvíjela objevy malířů barbizonského okruhu a defi nitivně osvobodila české kra-

jinářství z ateliérové konvenční barevnosti a akademického formalismu. Tvorba 

nejznámějšího z žáků této školy, Antonína Slavíčka, znamenala už přímou souvis-

lost s aktuálním evropským malířstvím, nikoli jen ve smyslu pouhého formálního 

přejímání moderního tvarosloví, ale zejména osobitými a svébytnými výrazovými 

prostředky. V období konce devatenáctého a začátku dvacátého století byla krajina 

doménou evolučních změn české malby a dá se říci vlastně základním žánrem 

tehdejšího výtvarného umění.

Také první dekáda Sýkorovy malby měla v jeho vývoji obdobný význam jako 

krajinářství ve výše zmíněném období českého umění obecně. Krajina tematicky 

jednoznačně převažovala nad ostatními náměty, a stala se tak základním prostře-

dím jeho malířského vývoje. Umělcovy začátky byly ovlivněny profesorem Jaroslavem 

Maříkem z lounské reálky, který zde vyučoval kreslení a deskriptivní geometrii 

a sám také maloval. Na přání otce však Zdeněk Sýkora ještě před válkou začal 

studovat Vysokou školu báňskou v Příbrami. Po zrušení českého vysokého školství 

během nacistické okupace se vrátil do Loun a záhy se objevil v neformálním okru-

hu knihovníka Jaroslava Janíka, díky němuž získávali místní mladí intelektuálové, 

literáti a výtvarníci důležité poznatky ze světa kultury a umění, které jim všedno-

denní protektorátní život odepřel. Skupinové okouzlení surrealismem způsobilo, že 

i Sýkorovy malířské prvotiny odpovídaly  zcela  duchu této inspirace. Teoretickými 

znalostmi výtvarného umění předstihl své praktické dovednosti v kresbě i malbě. 

Sám později vzpomínal na své začátky na Pedagogické fakultě: „Pak jsem po válce 

přišel do Prahy na vysokou školu, profesor Salcman přede mě postavil zátiší a já 

zjistil, že neumím ani kreslit ani malovat, že barvou neumím vytvořit ani tvar ani 

prostor.“ 1 Po roce 1946 maloval, inspirován výstavou španělských malířů,2 v duchu 

postkubistického tvarosloví většinou městské a příměstské scenerie a zátiší. Až 

teprve po tomto období se koncem čtyřicátých a začátkem padesátých let vrátil do 

krajiny, před reálný motiv. Formálně vzato – do druhé poloviny devatenáctého sto-

letí, do období francouzského postimpresionismu, a především k myšlenkám Paula 

Cézanna. 

Tento zdánlivý krok zpět – od uměleckého výrazu k pokornému studiu příro-

dy – mu zásadně pomohl k získání jistoty na vlastní malířské cestě,  v postupném 

odkrývání zákonitostí moderní neiluzivní malby. Příklad Martina Salcmana jej pře-

svědčil o nutnosti a oprávněnosti tohoto postupu. V následném desetiletí, jež se 

motivicky odehrává především ve volné krajině, prodělala Sýkorova malba rychlý 

a intenzivní vývoj, přesto však konzistentní a logický ve všech vývojových stupních, 

1 Adéla a Jaroslav Krbůškovi, Rozmluvy v ateliéru Zdeňka Sýkory, 1995, in: Zdeněk Sýkora. 
Rozhovory, Gallery, Praha 2009, str. 137.
2 Umění republikánského Španělska / Španělští umělci Pařížské školy, Mánes, Praha 1946. 
Zpočátku byl ovlivněn zejména tvorbou Óscara Domíngueze, pozdější obrazy jsou spíše 
braqueovské. 

Zdeněk Sýkora maluje na břehu Ohře, 1953
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Černá zahrada, 1958, olej / plátno, 60 × 80 cm



Zahrada, 1959, olej / plátno, 
98 × 75 cm, Galerie 
Benedikta Rejta v Lounech
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Podzimní stromy, 1980, olej / plátno, 96 × 120 cm, soukromá sbírka



Rozkvetlý strom, 1980, olej / plátno, 68 × 82 cm

Středohoří, 1985, olej / plátno, 54 × 60 cm, soukromá sbírka
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Na břehu Ohře, 1953
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Životopisná data s výstavami (výběr)
■ 1920 narozen 3. února v Lounech
■ 1944–1949 maloval surrealistické a kubistické obrazy
■ 1945–1947 studium oboru výtvarná výchova a deskriptivní geometrie na Univer-

zitě Karlově v Praze, jeho učitelem malby byl Martin Salcman
■ 1947 začal vyučovat jako asistent na katedře výtvarné výchovy Pedagogické 

fakulty Univerzity Karlovy v Praze, na pravidelných krajinářských kurzech (zejména 

v jižních Čechách) sám také až do 80. let maloval
■ od konce 40. let vyjíždí (spolu s malířem Vladislavem Mirvaldem) na kole do okolí 

Loun, vznikají zpočátku realistické, později impresionisticky a fauvisticky laděné 

krajiny, jejichž tématem je zejména řeka Ohře a okolí obcí Brloh a Smolnice
■ 1950 účast na výstavě Louny a Lounsko v nově otevřeném Fučíkově divadle v Lou-

nech (spolu s Kamilem Linhartem, Vladislavem Mirvaldem a Rudolfem Semrádem)
■ 1952 první samostatná výstava, Alšova síň, Praha
■ 1953 první velkoformátové krajiny (až 150 × 200 cm)
■ 1957 zájezd do Řecka, akvarely s motivem přímořské krajiny, po návratu maluje 

akvarely s tématem Středohoří
■ 1958 hledání nového způsobu malby – generalizuje přírodní tvary do větších 

barevných ploch, začíná malovat i doma na zahradě
■ 1959 setkání s Matissovou kolekcí v leningradské Ermitáži znamená rozhodující 

obrat v tvorbě – maluje cyklus Zahrady, tvarově i barevně redukované obrazy; po-

prvé vystaveny v roce 1960 na výstavě Umělecké besedy v Obecním domě
■ 1960 základem abstraktních obrazů se stávají geometrické tvary
■ od začátku 60. do konce 70. let vedl v Lounech výtvarný kroužek, učil jeho členy 

malovat, pořádal kurzy malby v plenéru a při pravidelných lekcích sám také maloval, 

vznikají krajiny poučené dosavadním formálním vývojem
■ 1962–1963 první obrazy nazvané struktury, jsou tvořeny elementy vloženými 

do rastru
■ 1963 spoluzakladatelem výtvarné skupiny Křižovatka
■ 1964 po několikaleté spolupráci s matematikem Jaroslavem Blažkem vznikají 

první programované struktury s využitím počítače ■ výstava skupiny Křižovatka, 

Galerie V. Špály, Praha
■ 1965 účast na zahraničních výstavách, např. Nuove realtá nell‘arte de Cecoslova-

cchia contemporanea, La Carabaga club d’arte, Janov; Tschechoslowakische Kunst 

heute, Städtische Kunstgalerie, Bochum, a Staatliche Kunsthalle, Baden-Baden; 

Nova Tendencija 3, Galerija suvremene umjetnosti, Záhřeb ■ nově otevřená Ga-

lerie Benedikta Rejta v Lounech zakoupila do svých sbírek jeho Šedou strukturu 

z roku 1963 ■ habilitace v oboru malba, habilitační přednáška na téma Některé 

otázky vztahu barvy a prostoru v současném výtvarném umění
■ 1966 jmenován docentem na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze, zde a na Filozofi cké fakultě Univerzity Karlovy vyučoval 

do roku 1980 ■ jako autor a spoluautor vydal vysokoškolská skripta pro studenty 

výtvarné výchovy – Technologie malířských materiálů, Malba ■ výstava Konstruk-

tivní tendence, GBR Louny
■ 1967–1969 velké realizace v architektuře v Praze: keramická stěna v Jindřišské 

ulici a skleněný obklad větracích komínů Letenského tunelu

V údolí pod Smolnicí, začátek padesátých let


