
Olbram Zoubek - sochy 

 
"Mým sochám to u vás moc sluší," vzkázal Zoubek do galerie Konírna. 

V Konírně vystavuje Olbram Zoubek. Na vernisáž přijela i sestra Jana Zajíce. 

Olbram Zoubek, jeden z nejvýznamnějších českých sochařů, přijel do galerie Konírna v úterý 12. 
července osobně zahájit svou výstavu, která se koná při příležitosti jeho devadesátin. „Pro Lipník 
je to pocta a pro galerii nejdůležitější a největší letošní výstava,“ zaznělo na vernisáži. 

Do Lipníka přijel Zoubek se svou ženou Marií. „Jsem tady mezi vámi rád, ale bolí mě dnes noha, 
tak nechci dlouho řečnit,“ řekl Zoubek, který si vyžádal na konci uvedení polibek od pěvkyně 
Jany Šelle a harfistky Anastazie Tomečkové, které na přání mistra předvedly několik Moravských 
písní Leoše Janáčka. „Mým sochám to u vás moc sluší,“ vzkázal pak Zoubek do galerie. 

Mezi zhruba třemi stovkami návštěvníků byla i Marta Janasová, sestra Jana Zajíce, kterému 
Zoubek v roce 1969 vytvořil náhrobek stejně jako Janu Palachovi. „Maminka tehdy paní 
Palachovou kontaktovala. Pan Zoubek pak po zkušenostech s Palachovými chtěl, abychom si 
vyžádali souhlas města s umístěním náhrobku. Přišlo zamítavé stanovisko a tak jsme museli 
počkat až do převratu,“ vzpomínala. „S panem Zoubkem jsme ale byli v kontaktu, podporoval 
nás, psal dopisy, a když zamířil do našich končin, vždycky se u nás zastavil,“ dodala. Zoubek byl 
za své protikomunistické postoje a zejména za svou angažovanost při zhotovení náhrobků 
Palacha a Zajíce vyslýchán Stb a po zastrašování přišel i zákaz činnosti. 

Zoubek zažil druhou světovou válku, na jejím konci byl totálně nasazen, v květnu 1945 se 
dokonce se zbraní v ruce účastnil povstání na barikádách kolem budovy rozhlasu. Po válce 
studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde poznal i svou první ženu Evu 
Kmentovou. Od 70. let, kdy mu režim zakázal vystavovat, pracoval spolu s podobně režimem 
postiženými výtvarníky jako restaurátor na renesančním zámku v Litomyšli. Strávil zde celkem 20 
let. V roce 1989 podepsal Několik vět a ve stejném roce se pak angažoval v polistopadových 
událostech. 

Olbram Zoubek je autorem známých památníků obětem komunistického režimu například na 
pražském Petříně nebo v Ústí nad Labem. Největší a hlavní inspirací pro práci Olbrama Zoubka 
se stalo umění starověkého Řecka se svou antickou kulturou a dědictvím. Jediným námětem 
jeho práce je člověk a lidské tělo. Nikdy netvoří ani portréty ani podobizny skutečných osob. 

Sochař je držitelem řady ocenění za svou tvorbu i za své občanské postoje. V roce 1990 mu byla 
například udělena Národní cena České republiky, v roce 1996 získal medaili Za zásluhy a loni 
titul ministerstva kultury Rytíř české kultury. 

I ve svých devadesáti letech je Zoubek stále aktivní. V plném nasazení dokončil v nedávných 
dnech sochu faráře Toufara, zavražděného komunistickou Stb. „Bronzová socha nyní poputuje 
do obce Zahrádky, kde aktuálně řešíme dotaci z ministerstva kultury pro alespoň nejnutnější 
rekonstrukci zchátralého kostela,“ prozradil Zoubkův asistent Jakub Grec, který výstavu 
v Lipníku instaloval. „Nyní mistr pracuje na soutěžním modelu sochy Dr. Milady Horákové,“ 
řekl. 

V Lipníku je k vidění 34 cementových nebo bronzových soch a 15 cementových reliéfů. Časté 
opakování svých témat vysvětluje Olbram Zoubek takto: "Vlastně se točím v kruhu a přiznávám to i 
v názvech.“ Také říká: "Udělal jsem mnoho chyb a mnoho lidí zarmoutil. Rád bych leccos vzal zpět, ale do 
zrcadla se mohu dívat bez velkých rozpaků," uvádí ve svém životopisu. 

Marie Šuláková 

 


