










Láska k ilustraci ovšem nikdy nepolevila. Tu a tam získával (zvlášť od známých, kterých měl Čmerda 

vždy dost) zakázky na ilustrování knih. Zájem o ilustraci se u něj pochopitelně zvětšil v 90. letech, kdy se 

prakticky ztratily zakázky na reliéfy pro architekturu, zatímco vydávání knih se naopak uvolnilo 

z dřívějších pout kulturní politiky minulého režimu. Na ilustracích pracuje Čmerda stále, ačkoli jejich 

uplatnění v tištěných knihách je už v dnešní době nových médií velmi složité. Kresby, které dnes před

stavují hlavní tvůrčí činnost autora, tak často končí v šuplících, což je vzhledem k jejich osobitosti zajisté 

škoda. Tu a tam se najdou prostředky alespoň na vydání vlastních publikací, jakými byly např. Slovo a 

obraz (2010) či Tady jsme doma (2014). 

Předložená kniha si vzala za úkol představit, jak se Čmerdova tvorba vyvíjela v průběhu doby, od 60. let 

20. století do současnosti. Soustředí se přednostně na ony dvě oblasti, kterým se Čmerda věnoval pře

devším - realizace pro architekturu (zejména reliéfy) a ilustrace pro knihy. Na dvě odborné studie toho

to zaměření navazují soupisy těchto realizací a ilustrací. Tu a tam se předložené texty dotýkají obecněj

ších otázek stylu, který Čmerda uplatňoval i v rámci jiných technik. Kniha je doplněna bohatým obrazo

vým materiálem, který se snaží ilustrovat pokud možno vše, o čem texty hovoří. Představení autora,

jeho celkové tvorby a životních peripetií najde čtenář v úvodní části knihy - v malém kalendáriu a roz

sáhlejším rozhovoru, který vznikl sice o několik let dříve, ale to mu neubírá nic na jeho výstižnosti a in

formativnosti. Přítomen je samozřejmě i soupis realizovaných výstav autora, zastoupení jeho díla ve

sbírkách a získaná ocenění. Seznam citovaných i doporučených pramenů a literatury uvádíme přímo za

studiemi. Zdrojů, které referují přímo o Čmerdově díle, není příliš - tento stav se ostatně pokouší změ

nit i tato kniha. I proto jsme nakonec rezignovali na zařazení závěrečného přehledu literatury o autorovi

a zůstáváme u těch, které čtenář nalezne přímo za dvěma hlavními kapitolami. Velkou pomocí se

v případě realizací pro architekturu staly archivní prameny, jejichž přesné citování však v tuto chvíli

prakticky není možné. Větší část faktografických údajů totiž pochází z materiálů Díla, podniku Českého

fondu výtvarných umění, konkrétně jeho oblastního střediska v Ostravě. Tento fond je v současné době

uložen v Zemském archivu v Opavě a je teprve pořádán, tudíž ani zápisové knihy uměleckých komisí,

ani složky dokumentace k jednotlivým realizacím dosud nemají svá evidenční čísla. Pochopitelně je to

mu podobně v případě soukromého archivu (a vzpomínek) samotného autora.
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Má země-vlast, 1967, olej na plátně, 140 x 180 cm 
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Na slovo s autorem 

Rozhovor Jakuba Ivánka s Lumírem Čmerdou z roku 2014, otištěný v periodiku Krásná Ostrava. 

Pane Čmerdo, nejste původem Ostravák. Co Vás kdysi do Ostravy přivedlo? 

Ihned po dokončení studií na Husově teologické fakultě jsem se oženil se svou spolužačkou. Tehdy pla

tilo něco, co si dnešní mladí lidé nedovedou ani představit - úřady vždy samy rozhodly o příslušném 

umístění absolventů vysokých škol. Moje žena, pocházející z jihomoravského Kyjova, byla ustanovena 

na první farářské místo do Vratimova u Ostravy. Tak jsem se i já ocitl ve Slezsku. Absolventi teologic

kých fakult tehdy nesměli být před nástupem základní vojenské služby jmenováni na faru. Proto jsem 

sám nenastoupil na žádnou faru, ale jako brigádník u Pozemních 

staveb Gottwaldov jsem ve Vratimově po tři měsíce kopal zákla

dy k další bytové výstavbě. Protože jsem byl odveden v Kyjově, 

musel jsem tam i rukovat. Bylo snad trochu úsměvnou hříčkou 

osudu, že jsem během čtyřiadvaceti hodin absolvoval cestu vla

kem z Ostravy přes Kyjov, abych skončil na nádraží v Karviné. 

Vojenští páni mne totiž, zřejmě jako nebezpečného ideologické-

ho diverzanta, poslali k „černým baronům". 

Znamená to tedy, že jste strávil vojnu v dolech? 

A co následovalo ? 

Vojnu jsem si odkroutil opravdu celou na karvinských šachtách. 

První rok na dole Mír, druhý na šachtě Doubrava. Již během prv

ního měsíce zahynuli pod závalem dva vojáci od naší roty. Byl to 

děsivý zážitek. Poprvé jsem byl postaven před skutečnost, že ně

kdo, s nímž jsem jeden den seděl v jídelně u stolu, byl druhý den 

definitivně pryč. Byly však i mnohem příjemnější skutečnosti. 

Občas jsem donesl pár kreseb do závodního časopisu Hlas míru, 

vydávaného mladým ostravským novinářem Lubošem Calábkem. 
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Standa (MUDr. Stanislav Grof), 1960, 

linoryt, 14 x 9 cm 
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