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sýkorovy počedělice 2014
Lenka Sýkorová a Eva Smetanová, starostka Obce Počedělice,
si Vás dovolují pozvat na přátelské vzpomínkové setkání
na břehu řeky Ohře v Počedělicích, v místech, kde Zdeněk Sýkora rád maloval

v sobotu 12. července 2014 v 15 hodin

Za vstřícnost a finanční podporu při realizaci akce děkujeme
Ústeckému kraji, Obci Počedělice, Sdružení dobrovolných hasičů Počedělice, 
Přátelům Zdeňka Sýkory, Vladimíru Hubičkovi, Zdeňku Zieglerovi

Akce je dotována z rozpočtu Ústeckého kraje v rámci Programu podpory 
regionální kulturní činnosti na rok 2014.

Lenka Sýkorová and Eva Smetanová, Mayor of the Village of Počedělice,
kindly invite you to an informal memorial  gathering on the banks of the Ohře River in Počedělice, 
at a site where Zdeněk Sýkora enjoyed painting,

on Saturday, 12 July 2014, at 3 p.m.

We would like to thank the following people for their kind assistance in holding the event:
Ústí Region, Village of Počedělice, Počedělice Volunteer Fire Department, 
Friends of Zdeněk Sýkora, Vladimír Hubička, Zdeněk Ziegler

The event has received support in the form of an Ústí Region grant 
from the 2014 Regional Cultural Support Programme.

GPS 50°22‘18.894“N, 13°53‘12.616“E
obec Počedělice se nachází 7 km východně od Loun, po silnici 246 směrem na Libochovice 
The Village of Počedělice is located seven kilometres east of Louny, on Route 246 towards Libochovice

www.zdeneksykora.cz

Zd
en

ěk
 S

ýk
or

a 
m

al
uj

e 
u 

Oh
ře

 /
 p

ai
nt

in
g 

by
 th

e 
Oh

ře
, 1

95
3,

 p
ho

to
: P

av
el

 H
yn

ek



sýkora’s počedělice 2014

Sýkora’s Počedělice 2014
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© Lenka Sýkorová, 2014

The event has received support in the form of an Ústí Region grant from the 2014 Regional Cultural Support Programme. 

I can live and work only here, where I have had  
the magic horizon of the Bohemian Uplands and the Eger 
River before me since I was an infant in the cradle.  
Those are the springs that have fed my life.
Zdeněk Sýkora,  (*3 Februar y  1920 in Louny – †12 July  2011 in Louny)

Eger in Počedělice, early 1960s, oil on canvas, 60 × 81 cm, private collection Louny

Zdeněk Sýkora (right) corrects painting club members’ paintings, Počedělice 1960, photo: LZS Archive

View of the Počedělice motif through the memorial panel window (the inscription says Zdeněk Sýkora painted here), April 2014, photo: Ladislav Seidl



The first memorial gathering of friends of painter Zdeněk Sýkora and admirers of 
his work took place on the banks of the Ohře (Eger) River in Počedělice last July. 
The meeting was primarily attended by people from Louny, the town where he 
was born and lived his entire life, but naturally also from Počedělice and nearby 
villages, some coming on foot and others on bicycle, as well as a large group of 
friends from Prague and even a number of people from abroad. It was a sunny 
summer day, clouds floating overhead reflected in the calm river. There was an 
unusual silence, during which we could hear the birds sing; it was as if time had 
stood still.... Suddenly everyone could see through the painter’s eyes and became 
conscious of the scenic beauty of this site. For the first time they also saw a me-
morial panel here, which was the collaborative effort of Sýkora’s closest friends, 
Vladimír Hubička and Zdeněk Ziegler, and myself. The panel was unveiled at the 
service and donated to the village. 
Although the idea for a memorial gathering was originally conceived by a handful 
of people, it was made possible only through the kind support of village officials, 
especially the Mayor of Počedělice, Eva Smetanová, and assistance from mem-
bers of the fire brigade, who worked with the Ohře river authority to landscape 
the river banks and prepare the entire event. Several companies sponsored the 

installation of the panel and nearby benches, especially Felux Vršovice, CHPS 
Chomutov, Zinkpower Roudnice and Václav Pastyřík cabinetmakers; the law 
offices of Jaroslav Trkovský kindly provided legal services to us free of charge. 
All the sponsors also participated in the Saturday celebration and were certainly 
rewarded by the enthusiastic reception the event enjoyed by the many who were 
present and the excellent reviews it received in the local media. 
Following the official opening and short speeches, people did not disperse, but 
rather remained in Počedělice and enjoyed the festive atmosphere that summer 
afternoon. Some set out to look for motifs from Sýkora’s paintings on both sides 
of the river, while others engaged in sociable conversation out on the dam or on 
the village green, having few drinks and enjoying themselves. The concept for the 
meeting was fulfilled: the central theme was memories. Some recalled Zdeněk 
Sýkora as a colleague or teacher at the faculty, others as the head of the painting 
club, a friend from the sauna, ice hockey teammate or next-door neighbour, but 
mostly as a painter whom they saw out in the countryside with an easel and 
canvas. 
We parted ways late that afternoon, with some already voicing the wish to meet 
again at the same time next year.

painter of Structures and Lines who earned fame at home and around the world 
(actually the other way around – first around the world, then at home once it was 
permitted). But he himself always said, “My sense of the landscape led me to art. 
I have no reason to abandon it now.” In another interview in 2000 he reempha-
sised, “I was strongly attracted to landscapes and continue to be to this day. 
Looking out at rippling fields of grain is something simply magnificent.” In this 
regard it is no less important to note that there is always (should always be) a 
path that leads to magna opera, and for Zdeněk Sýkora it was landscape painting 
that became the foundation; after he had mastered it, he allowed himself to go 
further. No one else would define it better than he:  “My painting started out of 
love for nature and the art that was before me.” And elsewhere: “Everything was 
spontaneous. Before I came to Prague, I had a period of Surrealist and Cubist 
paintings behind me. But at school I started by studying nature and I found out 
that when I was supposed to paint a bottle, I didn’t know how to do it. I had to 
go back to the roots. Everything happened in direct contact with specific things. 
I painted in the open air. From realistic, descriptive painting I shifted to Impres-
sionism. Of my own volition. I liberated colour, I discovered that paint is an inde-
pendent tool that has its intrinsic language and intrinsic sense, but one through 
which nature can be interpreted. Thanks to school, I had actually lagged behind. 
I wrought out my own path, whereas many of my contemporaries promptly 
accepted a straightforward one. That’s why I ended up somewhere else. Through 
nature.” Or: “To this day I am glad that I subjected myself to that martyrdom 
and that I survived, because that was not art school, we did not learn to make 
pictures; we learned to see.” 

Sýkora did not start to paint outdoors until the late 40s. He voluntarily put him-
self through training that he and his friend Vladislav Mirvald went through over 
the course of ten years, training in Realist, Impressionist and Fauvist painting 
modelled on his favourites – from the Barbizon school to Monet, Cézanne, 
Matisse, Slavíček and Prucha. And while the beloved French Impressionists had 
their own forest motif inherited from the Barbizon school in Fontainebleau south 
of Paris, or to the north they had motifs by the Oise River (another meandering 
river in thick brush, by the way) and painters from the Pont-Aven school occupied 
a small settlement in Brittany, Louny’s young painters followed their example 
and found a valley past Brloh and the Ohře. Josef Hlaváček, a native of Louny, 
aesthetician and friend of both Mirvald and Sýkora who spent twenty years in 
their midst, recalls, “In the Fifties one could encounter a couple of young men 
on bicycles on the streets of Louny often, from spring till early winter. They 
usually had painted or freshly gessoed canvases tied to their backs and carried 
old satchels full of solvents and paints in the back bicycle carriers. This couple 
was Vladislav Mirvald and Zdeněk Sýkora. The Ohře river basin and Bohemian 
Uplands were their Fontainebleau and Barbizon at the same time. Once they 
even carried a large painting by riding one behind the other and steering with just 
one hand, with the first one holding the front edge and the second one holding 
on to the back edge of the painting. I don’t recall what was on the painting, 
but the size corresponded to the well-known view from the site between the 
Schwarzenberg brewery and Černčice; to the astonishment of all in attendance, 

that painting opened Sýkora’s exhibition at the House of Art in Brno, which Jiří 
Valoch had organised in the latter half of the Eighties. Sýkora called that painting 
‘Breughelesque’.” 
But Zdeněk Sýkora rode out to paint in the countryside later on as well, when 
he moved on to creating the flat-colour paintings of the Gardens cycle and from 
there arrived at geometric abstraction, Structures in 1962 and Lines in 1973. 
Painting outdoors constantly examines the senses of every artist; once again 
they must look for a new motif, carefully look, investigate the forms and colours, 
notice the lights, shadows, and the sun, occupy the right spot, concentrate on the 
work and “think with the picture”. Zdeněk Sýkora took this painting very seriously 
and did not like it when people talked while they worked. He thought about every 
brushstroke; for him, painting was a joy, not a routine, which is why every painting 
is different – even when he sometimes painted dozens on the same theme, as 
he did right in Počedělice. 
But few art experts know that even this landscape underwent certain changes 
and in the early 80s Zdeněk Sýkora once again faced the question of whether 
they should be further radicalised towards abstraction. In an interview with Vítek 
Čapek in the early 80s, he expressed it thusly: “Lately, the paintings I paint 
outdoors have their own structure, even though they respect the initial feeling. I 
am shifting their form towards ever greater synthesis and simplicity. Now they are 
reduced only to the horizon line as the border where the substance of the earth 
makes contact with the substance of space. This is a process similar to the tran-
sition from Macrostructures to Lines. In both my ‘rational’ and ‘intuitive’ methods, 
I unexpectedly arrived at lines as the main feature of expression. Each method 
strives, in its own fashion, to concretize one and the same feeling of reality.”

When I was thinking about the introduction for last year’s unveiling of the panel, 
I recalled our pre-wedding trip to France and the several hundred kilometre ride 
to the city of Aix-en-Provence. We wanted to visit the studio of the revered French 
painter Paul Cézanne and then see the most frequent motif in his paintings 
with our own eyes – Montagne Sainte-Victoire, which he must have painted two 
hundred times. Back then no one in Aix knew where his native home was, every-
where there were just signs pointing to Museum Vasarely. After a long search we 
finally found the little house with a studio. Thanks to an American foundation, 
the house was saved in the 50s and various objects associated with Cézanne 
remained intact. We also discovered the way to the mountain, because Sýkora 
knew the lay of the land very well from literature and Cézanne’s paintings. We 
climbed up to the horizon and suddenly it appeared before us: Sainte-Victoire. 
Although we weren’t exactly at the site where the painter once painted, and 
although it wasn’t the same as what we knew from his paintings, Sýkora was im-
mensely happy. His “paying tribute to the mountain” is captured in photographs 
and symbolically open the catalogue commemorating his ninetieth birthday.
Many people know the name of this mountain only thanks to Cézanne’s paint-
ings, and we, too, wanted to see it for ourselves just because of them. So it is en-
tirely possible that one day someone will take a trip to Louny to look for Sýkora’s 
studio in his hometown and they will want to also see the Ohře and Počedělice, 
the names of which they will know only because of Zdeněk Sýkora’s paintings.

Sýkora’s Počedělice
Why this time and this place? 
When several friends asked to hold a memorial service to mark the second 
anniversary since my husband’s death, I started to think about where we should 
meet. Should it be at a gallery or a museum, as he dedicated his entire life to 
art and most people knew him as a painter of landscapes, Structures and/or 
Lines? No exhibitions were scheduled and all the kindred museums that owned 
his paintings were far away, often beyond the country’s borders. Or should it be at 
the Faculty of Education in Prague, where he worked for thirty years and passed 
all his practical and theoretical knowledge on to future generations? Although 
he also had wonderful experiences at the faculty and is well remembered by his 
students, after he retired he did not set foot in the art education department 
building even once and did not respond to invitations. He probably would not have 
felt very good there. A traditional meeting at the cemetery? He wasn’t particularly 
fond of them. And is it at all right to commemorate someone who is immortal at a 
cemetery? I tried to imagine where he would have wanted to meet us. Preferably 
someplace outdoors, in the countryside, because he felt good in the open space, 
he liked the water, wind and light. In one interview he explained, “One of the first 
things that made a strong impression on me as a child was the sight of watch-
ing the clouds drift. The horizon also fascinated me – as the place where the 
landscape ends, and beyond which something continues. The desire for distance 
is in my genetic code, and I suffer when I’m closed in somewhere.” Elsewhere he 
said, “Painting outdoors satisfies my need for open space. It is a painter’s form of 
contemplation and source of power.” This is certainly one of the reasons why he 
enjoyed landscape painting so much. The most frequent theme in these paintings 
was his beloved Ohře. He captured the river in every season, and his selection of 
motifs is worthy of the masters of Impressionism: he always sought out reflec-
tions, gleams of light, shadows, clouds, the sky. The paintings chart a magnificent 
recess in the meandering river and could illustrate the lie of the land of the Louny 
region or a tour book that would poetically integrate the names of two villages 
along the river – “From Březno to Pátek” (the Czech literally means “From ‘March’ 
to ‘Friday’”). In addition to the towns already mentioned, other locations along 
the Ohře also figure as a theme in Sýkora’s paintings – Lenešice, Dobroměřice, 
Lužerady, Černčice, Vršovice, Obora, Loužek, Počedělice, Orasice, Kystra and of 
course his hometown of Louny. But there is one motif that is found most often on 
his landscape paintings, and that is the Ohře in Počedělice. He rode out here with 
a painting canvas and easel as early as in the late 1940s, as seen in the names 
of several canvases presented in the catalogue for Sýkora’s first solo exhibition 
at Umělecká beseda’s Aleš Hall in Prague in 1952. We were still riding out here 
together in the 80s and 90s. This was one of his favourite places; he always felt 
good here. So the question of where we would meet was answered: Počedělice.
While planning the memorial afternoon we came up with the idea to invite eve-
ryone whom we believed would be happy going to such a meeting and to mark 
the site with a memorial panel, thus informing the general public about several 
aspects of the artist’s life and work. Once again I faced a dilemma – which of 
the several sites in Počedělice where Zdeněk Sýkora painted should I choose? 

The small clearing tucked away between the trees, or a meadow along the 
river’s edge from where one could see the most frequently painted Ohře motif in 
Počedělice very well – the view downstream, where the right side of the painting 
showed a flat field in the foreground and colourful clusters of bushes and trees 
in the background, with the tops of the poplar trees behind the bridge also often 
visible, houses from the village glistening through in the left, the river in the cen-
tre in which everything is reflected, including the sky, of course, which takes on 
dozens of different appearances depending on the time of day and the season. 
Both sites are located on the right bank of the Ohře and are a bit more distant 
from the village, thus offering complete silence to focus on work, especially for 
the Louny painting club, which Zdeněk Sýkora led from 1960. For twenty years 
a group of young beginning artists rode out here with him, and to this day many 
of them recall how they painted here. We often also sought out the romantic 
clearing in between the trees together in into the 80s and 90s, took visitors out 
here and swam in the river. These days, however, both of these sites are hard to 
reach and the overgrown brush along the banks make it impossible to paint or 
swim here. 
We could have also chosen a site on the right bank to install the panel, on a path 
lined with a long alley of poplars, which were also a popular subject in Sýkora’s 
paintings. Certainly he was thinking about these very trees when he wrote 
Jindřich Chalupecký about how his work was developing in 1980. “I immediately 
started to make my first serialist painting (Grey Structure) with an as yet unknown 
sense of excitement. As the completion of the painting neared, it was clear to me 
that something very important for me had happened. At times I was terrified at 
just how far I had gone. But soon I realised that I was back at the beginning. The 
leaves rustled in the poplars and the river sparked,” he wrote. This last sen-
tence offers proof of just how deep a mark had been left by the feeling he often 
experienced, how important it was for him to not abandon nature and remain in 
constant contact with it. The poplars are still standing in Počedělice, but after so 
many years they are enormous, creating a sort of protective fortification around 
the river, an unbroken colour substance. Perhaps now they would have to be 
painted in portrait format. 
Another option was to meet on the left bank of the Ohře, almost in the village, 
near the old stone flood protection barrier. Though it is true that only a few 
paintings from this site exist, at times when we no longer rode out to the coun-
tryside to paint and the clearing was no longer accessible, we would sit here and 
watch the river. In the end we chose this site for the memorial panel for many 
reasons (one was purely practical – unlike the other sites, this location is in the 
Počedělice land registry). The panel was supposed to symbolically merge all of 
Sýkora’s Počedělice motifs, because from the site where it is located one can 
see as far as both sides and even here one can view everything Sýkora sought 
and amply found through the painter’s eyes: the diverse shapes of the trees and 
bushes and their varying colours on the water surface, clouds floating in the sky 
and in the river, reflections of sunlight on the water.
Many admirers of Sýkora’s work may object that by commemorating his land-
scape painting  so pronouncedly, we are ruining his profile as a representative 
of abstract and later concrete art, a pioneer in the use of computers in art, a 

Memorial panel on the banks of the Ohře in Počedělice, March 2014, photo: Ladislav Bába

Cover: Aerial view of Počedělice, April 2014, photo: Ladislav Seidl

Nature also uses a paintbrush near Počedělice, April 2014, photo: Ladislav Seidl
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Já můžu žít a pracovat jen tady, 
kde mám od kolébky před očima 
magický horizont Středohoří a řeku Ohři. 
To jsou prameny mého života. 
Zdeněk Sýkora,  (*3.  2.  1920 v  Lounech – †12.  7.  2011 v  Lounech)

Ohře v Počedělicích, začátek 60. let, olej / plátno, 60 × 81 cm, soukromá sbírka Louny

Zdeněk Sýkora (vpravo) koriguje obrazy členům malířského kroužku, Počedělice 1960, foto Archiv LZS

Pohled na počedělický motiv oknem pamětního panelu, duben 2014, foto Ladislav Seidl



První vzpomínkové setkání přátel malíře Zdeňka Sýkory a obdivovatelů jeho 
díla se uskutečnilo na břehu řeky Ohře v Počedělicích vloni v červenci. Po-
zvání přijali zejména lidé z Loun, z města, kde se narodil a celý život žil, ale 
samozřejmě i z  Počedělic a okolních obcí, někteří přišli pěšky, jiní přijeli na 
kole, dostavila se také početná skupina přátel a známých z Prahy, dokonce 
i několik cizinců. Byl slunečný letní den, nad hlavami návštěvníků pluly mra-
ky a zrcadlily se na hladině klidně plynoucí řeky, rozhostilo se zvláštní ticho, 
v němž bylo slyšet i zpěv ptáků, čas jako by se zastavil... Najednou všichni 
viděli malířovýma očima a uvědomili si malebnost tohoto místa. Poprvé 
zde také spatřili pamětní panel, na jehož návrhu se spolu se mnou podíleli 
Sýkorovi nejbližší přátelé – Vladimír Hubička a Zdeněk Ziegler. Panel byl při 
té příležitosti zpřístupněn veřejnosti a darován obci. Vzpomínkové setkání 
bylo sice prvotně nápadem několika lidí, ale mohlo být uskutečněno jen díky 
vstřícnosti představitelů obce Počedělice, zejména paní starostky Evy Smeta-
nové, a díky spolupráci členů hasičského sboru, kteří za součinnosti Povodí 
Ohře pomohli s úpravou břehu řeky a při přípravách celé akce. Na realizaci 

panelu a poblíž umístěných laviček se sponzorsky podílelo několik firem – 
především Felux Vršovice, CHPS Chomutov, Zinkpower Roudnice, truhlářství 
Václava Pastyříka, a veškeré právní záležitosti pro nás zdarma vyřizovala ad-
vokátní kancelář Jaroslava Trkovského. Všichni sponzoři se sobotní slavnosti 
také zúčastnili a odměnou jim jistě bylo nadšené přijetí celé akce mnoha 
přítomnými a později i skvělé hodnocení v lounském tisku.
Po oficiálním zahájení a krátkých proslovech se lidé nerozešli, zůstali v Po-
čedělicích a užívali si slavnostní atmosféru letního odpoledne. Někteří se 
vydali hledat motivy obrazů po obou březích řeky, jiní postávali na hrázi nebo 
seděli na návsi, popíjeli a bavili se. Idea setkání byla naplněna: ústředním 
tématem byly vzpomínky. Někteří vzpomínali na Zdeňka Sýkoru jako na 
kolegu či učitele na fakultě, jiní jako na vedoucího malířského kroužku, na 
kamaráda ze sauny, spoluhráče z hokeje, souseda z ulice, nejvíc jako na 
malíře, kterého po léta vídali se stojanem a plátnem v krajině.
Loučili jsme se pozdě odpoledne a už tehdy bylo vysloveno přání, abychom 
se za rok opět sešli. 

nií, kterými se stal slavným doma i ve světě (tedy naopak – nejdřív ve světě, 
a když se to smělo, tak i doma). On sám ale vždycky říkal: „Z pocitu krajiny 
vedla moje cesta k umění. Nemám důvod ji opouštět.“ A v jednom rozhovoru 
v roce 2000 znovu zdůraznil: “Mě krajina silně přitahovala vždycky a přita-
huje dodnes. Pohled na vlnící se obilí je přece něco úchvatného.“ Neméně 
důležité je v této souvislosti připomenout, že k vrcholným dílům vždy vede 
(měla by vést) cesta a že pro Zdeňka Sýkoru se právě krajinomalba stala 
základnou, po jejímž zvládnutí sám sobě dovolil vykročit dál. Nikdo jiný by to 
nedefinoval lépe než on: „Moje malování vzniklo z lásky k přírodě a k umění, 
které bylo přede mnou.“ A jinde: „Všechno bylo spontánní. Než jsem přišel 
do Prahy, měl jsem za sebou období surrealistických a kubistických obrázků. 
Na škole jsem ale začínal studiem přírody a zjistil jsem, že když jsem měl 
namalovat flašku, tak jsem to neuměl. Musel jsem se vrátit ke kořenům. 
Všechno se odbývalo v přímém kontaktu s konkrétními věcmi. Maloval jsem 
v plenéru. Od realistického popisného malování jsem přešel k impresionis-
mu. Samovolně. Osvobodil jsem barevnost, zjistil jsem, že barva je nezávislý 
nástroj, který má svůj vlastní jazyk a svůj vlastní smysl, kterým se ale příroda 
dá interpretovat. Díky škole jsem se vlastně zpozdil. Prohrabával jsem se 
sám vlastní cestou, kdežto mnozí mí vrstevníci rovnou přejímali. Proto jsem 
se dostal jinam. Přes přírodu.“ „Dodnes jsem rád, že jsem to martyrium 
podstoupil a že jsem ho prožil, protože to nebyla škola umění, neučili jsme 
se dělat obrazy, ale naučili jsme se vidět.“
V přírodě začal malovat až koncem čtyřicátých let. Sám si dobrovolně 
uložil školení, kterým si spolu s přítelem malířem Vladislavem Mirvaldem 
prošli během deseti let; školením realistické, impresionistické a fauvis-
tické malby po vzoru oblíbenců – od barbizonců přes Moneta, Cézanna, 
Matisse, ale i Slavíčka a Pruchu. A zatímco milovaní francouzští impre-
sionisté měli svůj po barbizoncích zděděný motiv lesa ve Fontainebleau 
na jih od Paříže či na sever od ní motivy u řeky Oisy (mimochodem též 
meandrující v hustých houštinách) a malíři pontavenské školy obsadili 
malou osadu v Bretani, našli si po jejich vzoru mladí lounští malíři údolí 
za Brlohem a řeku Ohři. Josef Hlaváček, lounský rodák, estetik a přítel 
obou, který v jejich blízkosti prožil dvacet let, na to vzpomíná: „V pade-
sátých letech bylo v lounských ulicích často – od jara až do počínající 
zimy – možné potkávat dvojici mladých mužů na kolech; na zádech mívali 
připevněné rozmalované nebo čerstvě našepsované plátno a na nosiči 
vzadu vozili staré aktovky s ředidly a barvami. Dvojici tvořili Vladislav 
Mirvald a Zdeněk Sýkora. Poohří a Středohoří bylo pro ně Fontainebleau 
i Barbizonem zároveň. Jednou dokonce vezli rozměrný obraz tak, že – jak 
jeli za sebou a řídili jednou rukou – první držel přední okraj a druhý za ním 
přidržoval okraj zadní. Nepamatuji se, co na obraze bylo, ale rozměrem 
odpovídal známému pohledu z místa mezi schwarzenberským pivovarem 
a Černčicemi, který k úžasu všech návštěvníků zahajoval Sýkorovu výstavu 
v Domě umění v Brně, kterou uspořádal Jiří Valoch v druhé půli osmdesá-

tých let. Tenhle obraz Sýkora označuje jako breughelovský.“ Ale do přírody 
Zdeněk Sýkora jezdil malovat i poté, kdy začátkem šedesátých let dospěl 
k barevněplošným obrazům cyklu Zahrad a přes ně pak ke geometrické 
abstrakci a v roce 1962 ke strukturám a 1973 k liniím. Malování v přírodě 
totiž neustále prověřuje smysly každého umělce, vždy znovu musí hledat 
motiv, pozorně se dívat, zkoumat tvary a barvy, všímat si světel a stínů 
a také slunce, zaujmout správné místo, koncentrovat se na práci, „promy-
slet se obrazem“. Zdeněk Sýkora bral toto malování velmi vážně a neměl 
rád, když se při něm mluvilo. O každém tahu přemýšlel, malovat pro něj 
byla radost, nikoli rutina, proto je každý obraz jiný, i když jich na stejné 
téma namaloval někdy až desítky, jako například právě v Počedělicích. 
Jen málo znalců umění však ví, že i tyto krajiny prošly určitým vývojem a že 
na začátku osmdesátých let Zdeněk Sýkora opět stál před rozhodnutím, 
jestli je dále radikalizovat až k abstrakci. V rozhovoru s Vítkem Čapkem to na 
začátku osmdesátých let sám formuluje takto: „Obrazy, které maluji v příro-
dě, mají v poslední době svoji vlastní strukturu, ale respektují výchozí pocit. 
Posunuji jejich formu k co největší syntetičnosti a jednoduchosti. Nyní jsou 
redukovány jenom na linii horizontu jako hranici styku hmoty země s hmotou 
prostoru. Je to proces podobný přechodu od makrostruktur k liniím. V obou 
svých postupech, ,racionálním‘ i ,intuitivním‘, jsem tedy dospěl neplánovaně 
k linii jako hlavnímu výrazovému znaku. Oba přístupy různými způsoby usilují 
o konkretizaci téhož pocitu skutečnosti.“

Při koncipování úvodního slova při loňském slavnostním odhalení panelu 
jsem si vzpomněla na naši předsvatební cestu do Francie a několik set 
kilometrů dlouhou zajížďku do města Aix v Provenci. Chtěli jsme navštívit 
ateliér uctívaného francouzského malíře Paula Cézanna a potom na vlastní 
oči uvidět nejčastější motiv jeho obrazů – horu Sainte-Victoire, již maloval 
snad dvě stě krát. V Aix tenkrát nikdo nevěděl, kde jeho rodný dům je, všude 
jen ukazatele na Fondation Vasarely. Po dlouhém hledání jsme ten malý 
domek s ateliérem přece jen našli. Díky jedné americké nadaci byl v pade-
sátých letech zachráněn a dochovaly se v něm i různé předměty, kterých 
se Cézanne dotýkal. Objevili jsme i cestu k hoře, protože zdejší místopis byl 
Sýkorovi dobře znám z literatury a z Cézannových obrazů. Vystoupili jsme na 
horizont a najednou se před námi zjevila: Sainte-Victoire. A přestože jsme 
nebyli přesně na místě, odkud ji malíř kdysi maloval, a přestože nebyla ta-
ková, jakou jsme ji znali z jeho obrazů, Sýkorova radost byla obrovská. Jeho 
tehdejší „klanění hoře“ je zachyceno na fotografii a symbolicky uvádí jeho 
katalog k devadesátinám.
Jméno této hory zná mnoho lidí jen díky Cézannovým obrazům, a proto ji 
chtějí vidět na vlastní oči. A tak se docela dobře může stát, že si jednou ně-
kdo udělá zajížďku do Loun, aby hledal ateliér Zdeňka Sýkory v jeho rodném 
městě a že bude chtít vidět také Ohři a Počedělice, jejichž jména bude znát 
jen díky jeho obrazům.

Sýkorovy Počedělice
A proč právě v tento čas a na tomto místě? 
Ve chvíli, kdy mě několik přátel poprosilo o pietní setkání ve dnech druhého 
výročí úmrtí mého manžela, jsem začala řešit otázku, kde bychom se měli 
sejít. V galerii či muzeu, když celý svůj život zasvětil umění a většina lidí ho 
znala jako malíře, ať už krajin, struktur nebo linií? Žádná výstava nebyla 
v plánu a všechna spřízněná muzea vlastnící jeho obrazy jsou vzdálená, 
většinou za hranicemi. Na pedagogické fakultě v Praze, kde třicet let působil 
a předával všechny své praktické i teoretické znalosti dalším generacím? 
Přestože tam a na filozofické fakultě zažil i krásné časy a jeho studenti stále 
vzpomínají, po svém odchodu do důchodu na katedru výtvarné výchovy ni-
kdy znovu nevkročil, na pozvání nereagoval. Tam by se asi dobře necítil. Tra-
diční setkání na hřbitově? Ty zrovna nemiloval. A je vůbec vhodné vzpomínat 
právě tam na někoho, kdo je pro nás nesmrtelný? Zkusila jsem si představit, 
kde by se chtěl s námi setkat on. Nejraději někde venku, v přírodě, protože 
se dobře cítil v otevřeném prostoru, měl rád vodu, vítr, světlo. V jednom roz-
hovoru říká: „K mým prvním silným dojmům z dětství patří pohled na to, jak 
táhnou mraky. A fascinoval mě taky horizont – jako místo, kde krajina končí 
a za kterým něco pokračuje. Touhu po dálce mám v sobě zakódovanou, 
a když jsem někde zavřený, trpím.“ „Pro mne je malba v přírodě naplně-
nou potřebou volného prostoru. Je to forma malířské kontemplace a zdroj 
síly.“ Určitě i proto tak rád maloval krajiny. Nejčastějším tématem těchto 
jeho obrazů byla milovaná řeka Ohře. Zachytil ji ve všech ročních obdobích 
a výběr motivů je hodný mistrů impresionismu: vždy hledal zrcadlení, 
odlesky, stíny, mraky, nebe. Obrazy mapují nádherná zákoutí meandrující 
řeky a mohly by ilustrovat místopis Lounska či průvodce pro turisty, jenž 
by nesl poetický název Od Března do Pátku. Kromě jmenovaných obcí jsou 
tématem Sýkorových obrazů i další místa na Ohři – Lenešice, Dobroměřice, 
Lužerady, Černčice, Vršovice, Obora, Loužek, Počedělice, Orasice, Kystra, 
samozřejmě i rodné Louny. Jeden motiv však na těchto jeho obrazech přece 
jen najdeme nejčastěji, a to je řeka Ohře v Počedělicích. Jezdil sem s ma-
lířským plátnem a štaflemi už od konce čtyřicátých let, jak dokládají názvy 
několika poměrně velkých obrazů v katalogu jeho první samostatné výstavy, 
která se konala v roce 1952 v Praze v Alšově síni. Ale jezdili jsme sem 
spolu ještě v letech osmdesátých a devadesátých. Toto místo patřilo k jeho 
nejoblíbenějším, tady se vždycky cítil dobře. Odpověď na otázku, kde se tedy 
sejdeme, byla nalezena: v Počedělicích.

Při plánování vzpomínkového odpoledne se zrodila myšlenka pozvat 
všechny, o kterých jsme byli přesvědčeni, že by jim takové setkání uděla-
lo radost, a také označit toto místo pamětním panelem, a informovat tak 
i laickou veřejnost o některých aspektech umělcova života a díla. A znovu 
jsem tedy stála před rozhodnutím: které z těch několika míst, kde Zdeněk 

Sýkora v Počedělicích maloval, zvolit? Zda palouček ukrytý mezi stromy či 
příbřežní louku, odkud bylo dobře vidět ten nejčastěji malovaný motiv Ohře 
v Počedělicích: pohled směrem po proudu, kdy pravou stranu obrazu vpředu 
tvoří plocha pole a v pozadí barevné shluky křoví a stromů, často jsou vidět 
i špičky topolů za mostem, na levé straně mezi stromy probleskují domy 
z vesnice, uprostřed je řeka, ve které se všechno odráží, samozřejmě i nebe, 
které má desítky podob závislých na části dne a ročním období. Obě místa 
se nacházejí na pravém břehu Ohře, jsou více vzdálená od obce, a skýtala 
proto absolutní klid a soustředění na práci, zejména v dobách lounského 
malířského kroužku, který Zdeněk Sýkora vedl od roku 1960. Dvacet let sem 
s ním jezdívala parta mladých adeptů umění a dodnes mnozí z nich vzpomí-
nají, jak zde malovali. Romantický palouček ukrytý mezi stromy jsme často 
vyhledávali i spolu ještě v letech osmdesátých a devadesátých, brávali jsme 
sem návštěvy a koupali se v řece. Dnes jsou však obě tato místa špatně 
přístupná a zarostlý břeh neumožňuje ani malbu, ani koupání.
Pro umístění panelu jsme také mohli zvolit místo na pravém břehu za mos-
tem, na cestě lemované dlouhou alejí topolů, jež se také staly oblíbeným ná-
mětem Sýkorových obrazů. Jistě měl na mysli právě tyto stromy, když v roce 
1980 psal Jindřichovi Chalupeckému o vývoji své práce: „Svůj první serielní 
obraz (Šedou strukturu) jsem začal ihned realizovat s dosud nepoznaným 
rozrušením. Jak se blížilo dokončení obrazu, bylo mi jasné, že se pro mě sta-
lo něco velice důležitého. Chvílemi jsem byl zděšen, kam jsem se to vlastně 
dostal. Brzy jsem si ale uvědomil, že jsem opět na počátku. Na topolech se 
chvělo listí a třpytila se řeka.“ Poslední věta je důkazem, jak hluboko  
se mu vtiskl tehdy tak často prožívaný pocit, jak důležité pro něj bylo neo-
pustit přírodu, být s ní stále v kontaktu. Topoly v Počedělicích ještě stojí,  
po tolika letech jsou ale obrovské, vytvářejí jakousi ochrannou hradbu kolem 
řeky, souvislou barevnou hmotu. Možná už by si dnes vynutily formát  
na výšku.
Další možností bylo setkání na levém břehu Ohře, takřka ve vsi, blízko staré 
kamenné protipovodňové hráze. Pravda, existuje jen pár obrazů z tohoto 
místa malovaných, ale v dobách, kdy už jsme do krajiny malovat nejezdili 
a palouček byl nepřístupný, jsme právě tady rádi sedávali a pozorovali řeku. 
Nakonec jsme pro umístění pamětního panelu z mnoha důvodů zvolili toto 
místo (jeden z nich byl ryze praktický – na rozdíl od těch ostatních se nalézá 
v katastru obce Počedělice). Panel by měl symbolicky slučovat všechny poče-
dělické sýkorovské motivy, neboť z místa, kde stojí, dohlédneme na obě stra-
ny a můžeme malířovýma očima i zde vidět vše, co hledal a bohatě nacházel 
– rozmanité tvary stromů a keřů a jejich barevně odlišné stíny na hladině, 
mraky plující na nebi, ale i v řece, odlesky slunečních paprsků na vodě. 

Mnozí obdivovatelé Sýkorova díla možná namítnou, že takovým výrazným při-
pomínáním krajinomalby kazíme jeho profil představitele abstraktní a pozdě-
ji konkrétní malby, průkopníka použití počítače v umění, malíře struktur a li-
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