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U prof. Mařáka studoval v letech 
1892 – 1896. V roce 1900 založil na 
pražských Vinohradech soukromou 
malířskou školu. Byl aktivním členem 
několika uměleckých spolků. Vzpo-
mínky na léta studií na Akademii 
publikoval v knihách Přátelé výtvarníci 
a Vzpomínky. Od roku 1917 žil střídavě 
v Praze a na zámečku v Běhařově 
u Klatov.

Alois Kalvoda 
(1875 Šlapanice – 1934 Běhařov)

Lesnatá krajina
1910 – 1920
olej na plátně 

U prof. Mařáka studoval v letech 
189 – 1898. Pocházel z rolnické rodiny 
a po celý život se cítil venkovanem 
a prostředí velkoměsta neměl rád. 
První světovou válku prožil v Praze, 
hlavním tématem jeho tvorby se stala 
Malá Strana a Staré Město. Kresby 
zákoutí a dvorků převáděl také do 
leptů a dřevorytů. V roce 1918 se trvale 
usadil doma v Běstovicích. 

Jan Honsa
(1876 Tisová u Vysokého Mýta – 1937 Polička)

Letní krajina
kolem 1900
olej na lepence

Jeho početné dílo vzniklo během pouhých 
devíti let, do nichž je započteno i studium 
v ateliéru Julia Mařáka (1892 – 1897). Na 
škole měl blízký vztah k Františku Kavánovi, 
společně v letech 1894 a 1895 malovali 
u jihočeských rybníků. Na konci 90. let se
Lebeda cítil jako krajinář vyčerpaný, fyzická
únava z neustálého cestování a špatný
psychický stav byly příčinou umělcovy
sebevraždy krátce před 24. narozeninami.

Otakar Lebeda
(1877 Praha – 1901 Malá Chuchle)

Pohled na Třeboň
1894 – 1895
olej na plátně adjustovaném 
na lepence

Původně vystudoval lesnickou školu v Písku 
a jako lesnický adjunkt působil ve Lnářích. 
U prof. Mařáka studoval v letech 1895 – 1899. 
Po celý život zůstal vášnivým lovcem a jeho 
malířskou specialitou se stala malba zvířat, 
ilustroval také knihy s příběhy o zvířatech: 
Knihu džunglí od R. Kiplinga a Lišku 
Bystroušku od R. Těsnohlídka.

Stanislav Lolek
(1873 Palonín – 1936 Uherské Hradiště)

Krajina s pocestným
1920
olej na plátně

Letní den v lese
20. léta 20. století
olej na lepence

U prof. Mařáka studoval jen krátce v letech 
1897 – 1899, absolvoval v roce 1903 u jeho 
nástupce Rudolfa Ottenfelda. V pohledech 
na stavení na návsi či osamělé mlýny 
pokračoval Langer v tradici náladové 
krajiny Mařákovy školy. Současně se u něj 
objevuje téma rozkvetlých luk, sadů a mezí, 
inspirované nepochybně posledními 
pobyty Mařákovy školy na Okoři.

Karel Langer
(1878 Jaroměř – 1947 Praha)

Jihočeský mlýn
kolem 1909
olej na lepence

Původně byl úředníkem ve Škodových závodech 
v Plzni. První umělecké vzdělání získal na mnichov-
ské Akademii, u prof. Mařáka studoval jen krátce 
v letech 1898 – 1899 a po jeho smrti školu opustil. 
Kolem roku 1910 se Ullmannovy obrazy, malované 
impresionistickou technikou a oblíbené u široké 
veřejnosti, staly terčem kritiky mladých umělců. 
V roce 1911 se Ullmann střetl s Bohumilem Kubištou 
v tzv. Boronaliho aféře, když se o jeho a Kalvodův 
styl malby Kubišta otřel v jednom článku. Konfrontace 
skončila u soudu poté, co ho Ullmann v kavárně 
přetáhl karabáčem z vodítka na psy.

Josef Ullmann
(1870 Nekmíř – 1922 Praha)

Po dešti
1905 
olej na plátně

Chalupy v Českém ráji
kolem 1910
olej na lepence

Nejprve se vyučil litografem, do Mařákova ateliéru 
byl přijat jako jeden z posledních žáků v roce 1898. 
Jeho malířský rukopis tak výrazně ovlivnil především 
Antonín Slavíček, který byl vedením ateliéru po 
Mařákovi dočasně pověřen. V barevně výrazných 
malbách se odráží Bubeníčkův celoživotní optimis-
tický postoj. Vedle malířství se také věnoval loutko- 
vému divadlu. Od roku 1932 žil v Mladé Vožici.

Ota Bubeníček
(1871 Uhříněves – 1962 Mladá Vožice)

Krajina
20. léta 20. století
olej na lepence



V roce 1887 prodělala pražská malířská Akademie, dnešní Akademie výtvar-
ných umění, výraznou změnu ve způsobu výuky i financování. Zásluhou 
stavitele, architekta a mecenáše Josef Hlávky byl z Vídně do Prahy povolán 
Julius Mařák, aby zde opět obnovil speciální krajinářskou školu. Tato volba se 
brzy ukázala neobyčejně šťastnou, neboť vedle nezpochybnitelných umělec-
kých kvalit disponoval Mařák také neobyčejným pedagogickým nadáním 
i energií, kterou věnoval reformě ústavu. 

Během 12 let jeho profesorského působení prošla ateliérem řada umělců, 
kteří se výrazně zapsali do českého umění přelomu 19. a 20. století: Antonín 
Slavíček, František Kaván, Otakar Lebeda, Jaroslav Panuška i dnes méně 
známých malířů, ale ve své době úspěšných autorů, např.: Ferdinand Engel-
müller, Josef Holub, Alois Kalvoda, Jan Honsa, Stanislav Lolek, Josef Ullmann, 
Ota Bubeníček, Karel Langer nebo František Pečinka. Bez pochyby to byla 
také zásluha profesora, který studenty naučil dokonale ovládnout kreslířské 
a malířské techniky, ale ponechával jim volnost pro individuální vývoj 
a především se v nich snažil rozvinout lásku k přírodě. Legendárními se staly 
pravidelné exkurze na konci školního roku, kdy „Mařákovci“ vyjížděli malovat 
do plenéru do okolí Prahy, nejčastěji do Zákolan a na Okoř. Profesor Mařák 
byl pro své studenty autoritou, ale současně mladé umělce inspirovala 
tvorba Antonína Chittussiho (1847 – 1891) a impresionismus pronikající 
v průběhu 90. let 19. století z Francie do Čech.

Kromě Otakara Lebedy a Antonína Slavíčka, kteří svůj život předčasně 
ukončili na začátku 20. století, pokračovali absolventi Mařákova ateliéru 
v tvorbě v 1. polovině 20. století paralelně vedle moderních uměleckých směrů 
a jejich pohledy na českou krajinu se staly oblíbenými akvizicemi pro sbírky 
městských spořitelen a záložen, které dnes tvoří sbírku České spořitelny a.s.

STUDOVAL JSEM U MAŘÁKA

Mařákova škola na Okoři
1896 (Julius Mařák čtvrtý zleva, uprostřed Antonín 
Slavíček s manželkou, zcela vpravo Otakar Lebeda)

V letech 1852 – 1853 studoval na pražské Akademii 
krajinomalbu u Maxe Haushofera. Od roku 1860 
žil trvale ve Vídni, kde se živil jako ilustrátor, grafik 
a učitel kreslení. V 70. letech se zde proslavil 
soubory kreseb pro alba Lesní samota a Rakouské 
lesní charaktery. Jeho krajiny se uplatnily i při 
výzdobě interiérů Národního divadla a Národního 
muzea v Praze. Malířství se věnovala i jeho dcera 
Josefina (Pepa) Mařáková.

Julius Mařák 
(1832 Litomyšl – 1899 Praha)

Otakar Lebeda / Krajinářská na goni! 
Religigion aux chevales! 
(Karikatura Mařákovy školy), (1894 – 1895), 
kresba perem, papír, soukromá sbírka

Cesta loubím
počátek 90. let 19. století
olej na lepence

U potoka
80. léta 19. století
olej na lepence

U prof. Mařáka studoval v letech 1889 – 1892. 
V roce 1894 odešel do Vídně a pokračoval ve 
studiu na tamní Akademii. V roce 1906 se usadil 
v lázních Luhačovice. Vedle malířství se také 
věnoval poezii a je autorem tří básnických sbírek.

František Pečinka
(1869 Nový Bydžov – 1917 Brno)

U prof. Mařáka studoval v letech 
1889 – 1894, po absolutoriu zůstal 
v ateliéru ještě dva roky. V roce 1899 
se natrvalo usadil v Kralupech nad 
Vltavou, kde provozoval fotografický 
ateliér. Intenzivněji začal malovat ve 
20. a 30. letech, kdy jeho obrazy
zakupovaly pro výzdobu interiérů
finanční ústavy z Kralup nad Vltavou,
Velvar a Roudnice nad Labem.

Josef Holub
(1870 Slaný – 1957 Kvasiny)

Na Podháji
1897
olej na plátně

Cesta u řeky
1921
olej na plátně

U prof. Mařáka studoval v letech 1889 – 1897, 
po absolutoriu založil a až do své smrti vedl 
soukromou malířskou školu. Do české krajino-
malby přinesl techniku pastelu, i díky ní mají 
jeho krajiny z přelomu století zvláštní melan-
cholickou atmosféru. Největší inspirací pro 
něj byla krajina Polabí.

Ferdinand Engelmüller 
(1867 Praha – 1924 Praha)

Večerní krajina s břízou
1904
pastel na kartonu

U prof. Mařáka studoval v letech 1890 – 1896. V druhé polovině 90. let 
jeho malířskou i básnickou tvorbu ovlivnil symbolismus a dekadence. 
Tato etapa se propojila i s životní krizí, kterou Kaván vyřešil odchodem 
z ateliéru. Opustil Prahu a následujících 40 let prožil na venkově, kde 
vytvořil rozsáhlý soubor krajin, nejčastěji pohledů do otevřeného 
kraje na pole a louky. 

František Kaván
(1866 Víchovská Lhota u Jilemnice – 1941 Libuň)

Krajina v Polabí
1914 – 1918
olej na plátně

Polní cesta u Trhové Kamenice
1925 – 1930
olej na lepence

Nálada z Polabí
20. léta 20. století
olej na překližce

Vlčinec
20. léta 20. století
olej na lepence

U prof. Mařáka studoval v letech 1891 – 1898. 
Nejznámější je jeho tvorba z přelomu století 
ovlivněná symbolismem a dekadencí, kdy jeho 
obrazy a kresby zaplnily postavy umrlců, upírů 
a strašidel. Po roce 1902 se vrátil ke krajinomalbě, 
zájem o historii a archeologii ho inspiroval k řadě 
obrazových rekonstrukcí prehistorických a slovan-
ských sídlišť, hradů a tvrzí. Od roku 1926 žil 
v Kochánově nad Sázavou a maloval kraj Vysočiny.

Jaroslav Panuška 
(1872 Hořovice – 1958 Kochánov)

Dunaj
1910
tempera na kartonu

Čarodějnice na hřbitově
kolem 1900
tempera na papíře
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