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V další kapitole představujeme čtyři další pedagogy a prefekty školy. A. Boháč, 

M. Sylla, V. Držkovic a J. Španiel mají společnou lásku k umění. 

V arcibiskupském chlapeckém semináři bylo zvykem, že vyučující hráli na hudební 

nástroj, nezřídka i komponovali nebo psali prózu a poezii. Vzdělání v oboru umění patřilo 

k dobrému společenskému tónu. Platilo to však i naopak. Umělci, zejména pak malíři, vedle 

své tvorby přijímali i pedagogický úvazek na školách, aby si finančně přilepšili. 

Výše uvedení pánové byli všichni malíři a v různé době také vyučovali na chlapeckém 

semináři v Kroměříži. Jejich zajímavé životní osudy vám dnes přiblížíme. 
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Alois BOHÁČ 

Život tohoto uznávaného malíře je již zmapován a publikován. Přesto se jej, za pomoci 

archivních pramenů, podařilo obohatit o řadu zajímavých detailů, které jsou zde 

zveřejněny. 

Narodil se v rodině známého malíře Maxmiliána Boháče dne 2. 2. 1885. Jeho rodnou 

obcí byla Volyně, malebné městečko v jižních Čechách, kde Alois absolvoval základní školu. 

Měl dva bratry, Maxe a Josefa, se kterými si rozuměl a dokonce v jednu část svého života 

i aktivně umělecky spolupracoval. V letech 1891–1896 si doplňuje vzdělání na volyňské 

Řemeslné škole, kde se vyučil knihtiskařem. Snad přitažlivost knih ovlivnila i jeho budoucí 

ilustrační výtvarnou tvorbu. Tiskařině se ale nevěnuje a v roce 1899 pobyl jeden rok na 

německé měšťance ve Vimperku. Středoškolská studia absolvuje a dokončuje maturitní 

zkouškou na české státní reálce v Brně. Moravská země se mu stane na dlouhou dobu 

domovinou. Po maturitě odchází studovat do Vídně. Je přijat na Akademii výtvarných 

umění a pracuje v ateliéru profesora Bachera. Stane se akademickým malířem a získává 

způsobilost pro středoškolskou výuku kreslení a výtvarné výchovy. Pro nižší stupeň 

středních škol a gymnázií byl oprávněn vyučovat i geometrii. Zkoušeným učitelem se stal 

v roce 1913, zkušební rok mu byl prominut a zahajuje svoji pedagogickou dráhu. 

S učitelskou profesí začíná v roce 1908 na gymnáziu v Třebíči, ale v témže roce přechází 

do blízkého Velkého Meziříčí. Jeho neklidná umělecká povaha ho stále hnala za novými 

zážitky a zkušenostmi. Trvalejším se stal až jeho pobyt v Kroměříži v letech 1916–1921. Ve 

městě působí na české státní reálce a právě v těchto letech také pracuje jako profesor kreslení 

a geometrie na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Jak již bylo zmiňováno, externí 

profesoři byli přijímáni na výuku málo časově dotovaných předmětů. A jedině externí 

vyučující nemuseli být kněžského stavu. Mezi studenty byl velmi oblíbený, pro svoji 

laskavost povahy, ale také pro erudici, s jakou v nich pěstoval cit pro výtvarné umění. Vedle 

výuky se také zabýval volnou tvorbou. Publikoval ilustrace v tehdy módních a prestižních 

časopisech Zlatá Praha a Český svět. V Kroměříži se oženil, ale žena se stala předmětem 

sváru s jeho bratry. Max a Josef, oba malíři, s tímto krokem nebyli příliš srozuměni, protože 

zastávali názor, že ženitba znamená ztrátu umělecké svobody. Sami zůstali zapřisáhlými 

starými mládenci až do své smrti. Roku 1921 se vydává na uměleckou cestu po Itálii a 

Německu, 1923 navštěvuje Rakousko a Jugoslávii. Umělecká kariéra Boháče vrcholí v druhé 

polovině dvacátých a ve třicátých letech. Roku 1928 vystavuje s bratry svoje ilustrace 

v pražském Topičově salónu. V roce 1935 pobývá krátký čas v Paříži a připravuje 

soubornou výstavu svou a svých bratrů. 
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S rodinou se stěhuje do Prahy, vyučuje 

geometrii a anatomii na soukromé umělecké 

škole. Jeho posledním pedagogickým 

působištěm však bylo reformní reálné 

gymnázium v Karlových Varech. Sem byl 

přeložen v roce 1938.  

V Československu se schylovalo 

k Mnichovu a profesor Boháč, sám citlivé, ale 

neklidné povahy, tyto neblahé události těžce 

nesl. Karlovy Vary byly baštou heinleinovců a 

po blíže nevyjasněném konfliktu s nimi se vrátil 

domů velmi rozrušen. Vzápětí byl raněn 

mrtvicí. Po návratu z nemocnice u něj byla 

diagnostikována vážná srdeční choroba a 

nemohl již vyučovat. Byl penzionován, ale 

v roce 1945 v důsledku své srdeční choroby 

předčasně umírá. 

Alois Boháč byl výborný kreslíř a akvarelista. Jeho malby jsou prodchnuty dějem 

pohádek, fantazií a až určitou bizarností ve zpracování  fantaskních bytostí. Kritiky umění 

je označován za postsecesionálního ilustrátora, malíře tolkienovských světů. Svoje dílo však 

nikdy nespatřil na stránkách knih. Jeho tvorbu nacházíme na pohlednicích, které vydal 

v roce 1917 na svůj vlastní náklad. Zisk z druhého vydání věnoval ve prospěch chudých 

kroměřížských žáků. Mimořádný a tak trochu neprávem pozapomenutý talent Boháče lze 

vidět především v jeho precizně zpracovaných akvarelech. Profesor Boháč je tak vedle 

M. Sylly a V. Držkovice a Jiljího Španiela dalším významným umělcem, malířem-

profesorem, kteří působili ve zdech kroměřížského arcibiskupského gymnázia a semináře. 

Měl mnoho uměleckých přátel, které ovlivnil buď svou tvorbou, nebo svým 

pedagogickým působením. Mezi jeho žáky patřil například Josef Leisler nebo malíř a grafik 

Karel Minář. 

Jeho mladší bratr Josef a starší Max byli také umělci. Max studoval na Akademii 

výtvarného umění v Praze u profesora Hanuše Schwaigera a Josef tamtéž u profesora 

Španiela. Oba se společně podíleli, mimo vlastní tvorbu, na restauraci chrámu sv. Víta 

v Praze. Vystavovali také společně a založili přičiněním Josefa „Museum bratří Boháčů“. 

Tento projekt bohužel nepřečkal ani smrt Josefa a byl odsouzen k nezdaru. 

Dnes nalezneme expozici bratří Boháčů v muzeu jejich rodné Volyně.1 

                                                           
1 Fotografie Boháče a ukázka jeho tvorby je majetkem muzea Volyně 
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Valentin DRŽKOVIC 

 Český malíř a grafik a jedna z nejvýraznějších 

uměleckých osobností první poloviny 20. století Slezska. 

Jeho život je velmi dobře literárně zpracován. První 

monografie vyšla již roku 1928 z pera E. Pacovského. 

Z jiného úhlu pohledu o něm napsala zajímavou práci 

jeho neteř, Eliška Davidová.2 Poslední slovo v oboru 

představuje dobré dílo badatelky Lenky Tomečkové.3 

Přesto lze po důkladném studiu dostupných pramenů 

leccos dodat, zejména ve vztahu Držkovice k jeho 

kněžskému a pedagogickému působení. 

Narodil se ve Velké Polomi 10. 2. 1888. Obec 

v dnešním Moravskoslezském kraji patřila na konci 

19. století do jedné z nejchudších oblastí na Moravě. 

Tatínek Valentina Josef Držkovic byl švec, muž, který 

s obtížemi živil početnou rodinu. Maminka Karolína 

byla velice zbožná žena a o budoucím osudu svého syna rozhodla velkoryse. Pokud bude 

mít nadání, půjde na studia. Valentin již v dětství projevoval mimořádný výtvarný a 

malířský talent. Učil se dobře a tak vystudoval gymnázium v Opavě. Při studiu se věnoval 

malbě, docházel do atelieru malířské školy Adolfa Zdrazila při Slezském zemském muzeu. 

Přes nesporný talent mu není dáno pokračovat na umělecké škole. Na přání rodičů zahajuje 

v roce 1907 studium bohoslovecké fakulty v Olomouci, kterou dokončí v roce 1911. Zde 

maluje a k této činnosti získává dokonce povolení arcibiskupa Bauera. Nelze říci s určitostí, 

jaké motivy ho vedly ke kněžskému povolání, ale ke svěcení roku 1911 přistoupil 

pravděpodobně pod tlakem okolí a s těžkým srdcem.4 

Zahajuje svoji vychovatelskou dráhu na arcibiskupském gymnáziu jako prefekt. 

Předtím ještě krátce pracuje jako kooperátor v Moravské Radiměři.5 Patří k pedagogům a 

vychovatelům, kteří se arcibiskupským seminářem takříkajíc mihli, ale jeho životní a 

umělecké osudy jsou natolik zajímavé, že takovou osobnost nelze opomenout. Kromě 

prefektského úvazku pracuje v ústavu ještě jako pomocný učitel kreslení. Toto místo ovšem 

zastává jako neaprobovaný učitel a z fondu gymnázia pobírá kolem 600 zlatých služného 

ročně. Z ročního pobytu vytěžil črty Podzámecké zahrady, kterou rád navštěvoval a hodně 

času trávil v arcibiskupské zámecké obrazárně. Učarovaly mu sbírky klasických mistrů a 

kopírováním hlavně vlámské školy strávil spoustu hodin. V letech 1912–1916 obdržel 

studijní dovolenou a pobývá na akademii výtvarných umění ve Vídni, kterou zdárně 

                                                           
2 Davidová, E.: Prostý člověk v díle Valentina Držkovice. Nepublikovaný strojopis, pozůstalost rodiny. 
3 Tomečková, L.: Malíř Valentin Držkovic (1888–1969) a jeho díla ze soukromých sbírek. Diplomová práce, Olomouc 
2013. 
4 Srovnej Tomečková, korespondence Držkovice s J. Rohelem. 
5 Zde působí jen tři měsíce, a protože nebyl místní komunitou přijat příznivě, odchází ne v dobrém 
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dokončil. Učitelské povolání mu nebylo vlastní, celým srdcem jej to táhlo k umělecké 

tvorbě. V roce 1916 se jeho učitelská dráha na arcibiskupském gymnáziu uzavírá a je 

„vyvázán ze sboru“.6 Tento eufemismus znamená, že se s ústavem a se svými nadřízenými 

celkem jistě nerozešel v dobrém, protože po této diplomatické zmínce se veškeré písemné 

materiály a dokumenty školy v jeho osobě odmlčují. Nebyly mu prokázány ani formální 

díky za služby ústavu, což znamenalo propuštění ze sboru ve stavu velké nemilosti. Ve 

Vídni pobývá další čtyři roky, které tráví studiem v různých ateliérech vídeňské akademie. 

V letech těsně po svém propuštění podnikl celou řadu studijních cest, především po 

Francii, Itálii, Německu a Podkarpatské Rusi.7 Pobýval také na uměleckých akademiích 

v Karlsruhe a v Berlíně, kde si rozšiřuje své výtvarné vzdělání. 

V tomto životním období uzrálo jeho přesvědčení, že kněžská dráha byla velkou 

chybou a na kněžské povolání rezignuje. Zabydlel se u svého švagra J. Křibka, hostinského 

v Pustkovci, protože rodina se ho po tomto zásadním životním rozhodnutí naprosto zřekla. 

V roce 1929 poznává Anežku, rozenou Drastichovou, kterou si bere roku 1929 za 

manželku a odjíždí s ní na další studijní cestu do Francie. Byl ovlivněn jak secesí, se kterou 

se potkáváme v jeho rané tvorbě, tak impresionismem a Cezanovým vzorem při ztvárnění 

krajiny. Věnoval se portrétní tvorbě a ve svém díle kladl velký důraz na psychologii 

portrétovaných osob. V roce 1929 namaloval obraz se silným sociálním akcentem „Haldy“, 

který byl velice příznivě přijat kritikou na Salon des Indépendants (Salónu nezávislých) 

v Paříži. 

S manželkou žije po návratu z Francie v Pustkovci. Hospoda U zlatého lva byla 

prakticky univerzálním místem pobytu malíře v této životní etapě. Zde poznával a 

pozoroval prosté lidi, kterými se rád obklopoval a kterým rozuměl. Čerpal zde náměty pro 

svoje umělecká díla se sociálním akcentem. Obklopuje se úzkým okruhem přátel, kteří mu 

zůstali vesměs věrni až do smrti. Určitě nenavazoval přátelství snadno, při své složité 

povaze asi nebyl příliš družným společníkem. Koresponduje s umělci, literáty a hudebníky, 

lidmi své krevní skupiny. Se slezským bardem Petrem Bezručem uzavírá celoživotní 

hluboké přátelství. 

V roce 1936 se usazuje v Třebovicích, kde získali domek. V malbě se po druhém návratu 

z Francie ustálil na pozici realizmu a vybudoval si svůj vlastní styl, výrazně ovlivněný 

hlubokým sociálním cítěním. Pozvolna se stal představitelem sociální malby na Ostravsku. 

Třebovický domek byl za války zničen a náhradou mu byla přidělena konfiskovaná vila 

v Opavě. Ta zajistila dostatečné zázemí hlavně pro jeho plenérovou tvorbu. 

Po válce působí jako muzejní kustod Městského muzea v Opavě a dal se do záchrany 

poničených muzejních fondů. Stal se členem KSČ a veřejně se angažoval jako předseda 

                                                           
6 SOkA Kroměříž, fond Arcibiskupský seminář a gymnázium 1854–1949, osobní spisy pedagogů, Držkovic (bez 
signatury) 
7 Pelikánová, G., Kahánková, T.: Rodáci a významné osobnosti moravskoslezského kraje. Ostrava: Moravskoslezský kraj, 2006, 
s. 10. 
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Sdružení umělců slezských. Vystavoval na 21 zahraničních výstavách a to jak malbu, 

sociálně angažovanou a inspirovanou svým rodným a chudým Opavskem, tak také grafiku, 

především lepty a suchou jehlu. 

Jeho dílo je dodnes zastoupeno v galeriích v Praze, Slezském muzeu v Opavě a v mnoha 

soukromých sbírkách. 8 

Konec svého života prožil bez své ženy, která po těžké psychiatrické nemoci zemřela. 

Ve vysokém stáří se nakonec část rodiny (dcera jeho sestry) vrací do vily a o umělce se stará 

až do 27. října 1960, kdy zemřel. 

Byl komunistickým umělcem, členem komunistické strany a to z přesvědčení. Maloval 

často tovární dělníky, služky, tuláky, časté jsou náměty jeho obrazů z továren. Z tohoto úhlu 

pohledu byl jistě komunistickým režimem nejenom tolerován, ale přímo podporován. 

Ostatně byl nositelem státního vyznamenání Za vynikající práci. Nicméně, nelze jej označit 

za představitele socialistického realismu, na to je jeho umělecká tvorba příliš kvalitní. 

Ostatně, řada jeho děl nese náboženský podtext, sám namaloval i několik oltářních obrazů. 

Ač člen strany, neangažoval se politicky a prorežimně. Je otázkou, zda by mu bylo 

umožněno takové zahraniční angažmá, kdyby členem strany nebyl nebo zůstal dokonce 

knězem. Se vší pravděpodobností ne. A tak je bývalý epizodní učitel kreslení a mimořádný 

umělec jediným knězem arcibiskupského semináře v dějinách, který nakonec zemře jako 

komunista… 

                                                           
8 PhDr. Josef Gebauer: Držkovic Valentin, https://www.opava-city.cz/cz/mesto-urad/o-
meste/osobnosti/maliri/drzkovic-valentin.html (3. 3. 2020) 

https://www.opava-city.cz/cz/mesto-urad/o-meste/osobnosti/maliri/drzkovic-valentin.html
https://www.opava-city.cz/cz/mesto-urad/o-meste/osobnosti/maliri/drzkovic-valentin.html
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Miroslav SYLLA 

Narodil se 15. 1. 1887 v Kostelci nad Labem, menším městě ve středočeském kraji. 

O jeho dětství i dospívání není mnoho známo, snad jen to, že byl aktivním členem Junáka. 

V letech 1904–1905 navštěvoval večerní kurz figurálního umění u profesora 

A. Jakesche. Jeho zájem o výtvarné umění a talent jej vedl v letech 1906–1910 ke studiu na 

střední umělecko-průmyslové škole. Postupně cizeloval svoje nadání v ateliéru profesora 

Dítěte, Preislera a Maška a pokračoval i ve speciálce prof. Kotěry. 

Svoje studia doplnil krátkým pobytem na ČVUT v Praze v letech 1910–1911. 

Architekturu však nedokončil, nicméně i tyto zkušenosti ve svém uměleckém životě 

zužitkuje. 

Hodně cestoval, protože nacházel inspiraci v plenéru. Jeho oblíbenou zemí bylo 

Slovensko, kde se nějakou dobu živil jako profesor kreslení ve Skalici. 

V roce 1910 se společně s Josefem Váchalem a Janem Zrzavým připojují k uměleckému 

sdružení SURSUM. Toto sdružení, hlásící se k symbolismu, představovalo novou širší 

platformu pro okruh umělců, sdružených původně kolem katolické revue Meditace. Mezi 

členy patřil i malíř Emil Pacovský, grafik Jan Konopek, František Kobliha, Adolf Gärtner 

nebo Rudolf Adámek.9 

Miroslav Sylla se stal jedním ze zakládajících členů tzv. „H“, Horňácké skupiny. 

Horňácko je oblastí jihovýchodní Moravy na pokraji Bílých Karpat u hranic se Slovenskou 

republikou. Drsný kraj, ale v minulosti bohatý na lidové umění, zpěv, tanec a textilní 

tvorbu. Není divu, že přitahoval řadu malířů a rázovitá krajina vybízí k inspiraci dodnes. 

Horňácká skupina byla založena v roce 1930 a je spjata se jmény umělců Cyrila Mandela a 

Karla Supa. 

Cyril Mandel byl považován za podivína, který raději maluje, než sedlačí. Celý svůj 

život trpěl neopodstatněnými narážkami na amatérismus své tvorby. Zápasil s finanční 

nouzí a předčasně tragicky umírá.10 

Karel Sup11, mimochodem studoval i arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, se stal 

významným členem umělecké skupiny a také iniciátorem „Hradu“, stavby, zvané „Strážná 

Hůrka“, která se měla stát výstavním sálem mladých umělců. Návrh stavby byl svěřen 

právě Miroslavu Syllovi, který studoval architekturu a spolu se svojí ženou Svatavou 

Syllovou-Beňovou12 se stal členem skupiny a podílníkem stavby. Na její financování přispěl 

                                                           
9 SURSUM (lat. sursum corda – vzhůru srdce), české výtvarné a literární sdružení působící v letech 1910–1912. Tvořili je 
převážně symbolisté, pokoušející se zachytit stav duše, dávající přednost empatií před ratiem. Část umělců skupiny byla 
spojena s katolicismem a část byla ovlivněna magií, hermetickou naukou a módním okultismem. 
10 Cyril Mandel (1873–1907) pocházel z velmi chudých poměrů. Vystudoval uměleckou průmyslovku, ale z Akademie 
výtvarných umění musí odejít pro vleklou nemoc. Finanční obtíže, kterými trpěl celý svůj život, mu pomáhal zvládnout 
jeho přítel Joža Úprka. Na konci života se díky depresím uzavírá zcela do sebe. Končí život tragickou nehodou. 
11 Karel Sup (1897–1973) Velká nad Veličkou, malíř Bílých Karpat. Umělec a pedagog, přítel Sylly, člen výtvarné skupiny 
H. 
12 Malířka porcelánu, textilu, obdivovala lidové umění a řemesla. Její tvorba byla připomenuta v Záhorském muzeu 
Skalica na Slovensku roku 2018. 
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i zlínský podnikatel Baťa a část stavby dodnes vlastní potomci Syllovy rodiny. Sup i Sylla 

zde vystavovali každé léto a zvali sem i řadu dalších umělců. 

Horňácká skupina měla i mezinárodní přesah, protože její členové se živili převážně 

jako učitelé a cestovali po celé Evropě. Hlásali návrat k tradici, instinktu, přírodě a 

k lidovému umění. Miroslav Sylla učil po roce 1912 pravděpodobně jen jeden školní rok na 

arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži jako pomocný učitel kreslení. Není vyloučeno, že se 

tak stalo na doporučení Supa, který byl jednak absolventem kroměřížského katolického 

gymnázia a také sám v Kroměříži vyučoval.13 

Poté odchází do Uherské Skalice (1918), kde vyučuje matematiku a krasopis a nakonec 

do Kostelce nad Labem. Zde byl 1. 9. 1919 přípisem zemské školní rady č. 3169 jmenován 

profesorem ad personam.14 Ve své pedagogické činnosti pokračuje v Praze a završuje ji na 

gymnáziu v Brandýse nad Labem. Zde také 10. 11. 1979 umírá. 

Působení Miroslava Sylly bylo na arcibiskupském gymnáziu opravdu jen krátkodobé, 

přesto patřil mezi členy pedagogického sboru. Jeho umění zahrnuje krajiny, portréty a 

národopisné figurální kompozice. Je zastoupen v soukromých sbírkách a s jeho obrazy se 

můžeme výjimečně potkat v katalozích českých aukčních domů. Jeho rodné město jej jako 

významného rodáka neuvádí. 15 

 

Strážná hůrka 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Velk%C3%A1_nad_Veli%C4%8Dkou,_Str%

C3%A1%C5%BEn%C3%A1_h%C5%AFrka_(2).JPG, 2. 3. 2020) 

                                                           
13 Na Syllu se jako na pomocného učitele nevztahovala povinnost být knězem. Bylo ovšem vyloučeno, aby jako laik 
zastával zároveň funkci prefekta v „malém semináři“. 
14 SOkA Kroměříž, fond Arcibiskupský seminář a gymnázium 1854-1949, osobní spisy pedagogů, Miroslav Sylla (bez 
signatury) 
15 O Horňácké umělecké skupině více umělecká revue VERAIKON, roč. XV, 1929 Praha. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Velk%C3%A1_nad_Veli%C4%8Dkou,_Str%C3%A1%C5%BEn%C3%A1_h%C5%AFrka_(2).JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Velk%C3%A1_nad_Veli%C4%8Dkou,_Str%C3%A1%C5%BEn%C3%A1_h%C5%AFrka_(2).JPG
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(https://www.aukcni-galerie.cz/detail-polozky/1672-miroslav-sylla/88-brigadnice-

21266, 2. 3. 2020) 

 

Sylla (archiv autora) 

Jak uzavřít tuto uměleckou kapitolu? Snad zmínkou o čtvrtém, neznámém malíři – pedagogovi 

Arcibiskupského chlapeckého semináře. Na rozdíl od zde uvedených kolegů o něm prakticky nic není 

známo. Pozůstalost se nezachovala, umělecké dílo nikdo nezná a v galeriích a aukčních domech se 

neuvádí. 

Díky jeho osobě se možná bude zdát tato kapitola disproporční, ale svoje místo zde si určitě 

zaslouží. 

https://www.aukcni-galerie.cz/detail-polozky/1672-miroslav-sylla/88-brigadnice-21266
https://www.aukcni-galerie.cz/detail-polozky/1672-miroslav-sylla/88-brigadnice-21266
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P. Jiljí ŠPANĚL 

Narodil se 1. 9. 1883 v Dědicích u Vyškova. Přestože dějiny Dědic jsou velmi podrobně 

zpracovány, jeho jméno se mezi významnými osobnostmi obce neuvádí. Vystudoval 

teologický seminář a byl vysvěcen na kněze. Několik let byl kaplanem v Břestě a 

Těšnovicích. První umělecké vzdělání si osvojil u Antonína Frolky16 v roce 1908 

v Kněždubě. 

V roce 1921 je povolán jako prefekt do chlapeckého semináře v Kroměříži. Po odchodu 

profesora Boháče pracuje také jako suplující učitel kreslení. Protože projevuje talent ke 

studiu, je mu udělena dovolená a odchází do Prahy. Navštěvuje přednášky na vysokém 

učení technickém, ale vymínil si souběžné studium na Akademii výtvarného umění. Sem 

byl přijat díky přímluvě a přátelství malíře Františka Ondrúška17, se kterým se umělecky 

stýkal. 

V letech 1925–1928 je žákem v ateliéru profesora Krattnera. Ten v Praze v roce 1910 

založil speciální malířskou školu, která se zaměřovala na monumentální malířství. Španěl 

posléze zúročil zkušenosti, získané studiem, při tvorbě velkých pláten s náboženskými 

motivy. Rok je ještě žákem profesora O. Blažíčka, který vyučoval kresbu a malbu na 

vysokém učení technickém. Po studiích se stává státně zkoušeným profesorem a vrací se do 

Kroměříže. Je jmenován profesorem kreslení na Arcibiskupském gymnáziu a zde působí do 

konce 30. let i za protektorátu. 

Díky přátelství s Frolkem a Úprkou se stal členem SVUM v Hodoníně.18  

Stále má blízko k monumentální malbě a pro nedaleké Křtiny objednává obraz. Toto 

dílo s názvem „Křtinská pouť“ je mimořádné svou velikostí a Španěl k jeho vytvoření 

přemluvil tehdy významného malíře Eduarda Neumanna.19 

Španěl byl jeden z těch kněží, který dokázal spojit dráhu kněze a pedagoga s uměleckou 

kariérou. Věnoval se tvorbě kostelních obrazů, maloval však také zátiší a portréty lidových 

typů z Moravského Slovácka. Podnikl několik studijních cest po Itálii, Německu a Francii. 

Vždy o prázdninách v letech 1933–1935 maluje na Chodsku, kde vznikly studie lidového 

umění této oblasti. Rád maloval malé děti a právě portréty dětí, něžně zpracované technikou 

pastelu vystavoval v Kroměříži v roce 1935, v Lutíně 1937 a znovu v Kroměříži 1938. 

Španěl umírá 15. 10. 1964. Je pohřben v Kroměříži společně se svou neprovdanou 

sestrou. 

                                                           
16 Antoš Frolka (1877–1935) moravský malíř, žák Jožky Úprky 
17 František Ondrúšek (1861–1932), moravský malíř portrétů, žil a tvořil v Bystřici pod Hostýnem, maloval významné 
osobnosti 
18 SVUM – Sdružení výtvarných umělců moravských, jeden z nejstarších uměleckých spolků u nás. Založen v roce 1907 
v Hodoníně a zrušen komunistickým režimem v roce 1959. 
19 Eduard Neumann (1862–1937) katolický kněz, malíř, grafik a ilustrátor 
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O profesoru Španělovi je malá zmínka, spíše glosa jen ve dvou odborných publikacích.20 

Jeho dílo je neznámo kde a nelze jej katalogizovat. Přesto je však možné k tomuto 

skromnému životopisu přidat něco nového. Podařilo se vypátrat jeho jedinou fotografii, 

která od jeho smrti nikdy nebyla publikována.21 Ta je čtenáři nyní předkládána a činí 

vzpomínku na tohoto umělce přece jen živější. 

 

P. Španěl 

 

                                                           
20 Páleníček, L.: Výtvarné umění na Kroměřížsku a Zdounecku. Kroměříž 1940. 
Toman, P.: Nový sborník československých výtvarných umělců 2. L-Ž, Praha 1950. 
21 AO Olomouc, kart. B1, č. 38 


