
Mladému Němcovi určeno bylo státi se dě-
dicem hospodářství. Než srdce jeho táhlo ho ke 
kreslení a malování. Na ustavičné naléhání přá-
tel, kteří již na studiích pobývali, svolil nakonec 
hospodář a syna do Prahy vyslal. Na malířské ško-
le Aloise Kalvody vstoupil náš hrdina do vířného 
a rušného života uměleckého. S přítelem Janem 
Štursou četné výstavy slavných umělců francouz-
ských navštěvoval a do Spolku výtvarných uměl-
ců „Mánes” za člena přijat byl. Na studiích četná 
nová přátelství vznikla a některá, jako s Josefem 
Váchalem, po zbytek života přetrvala.
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Karel Němec
narodil se do rodiny novoměstského jir-

cháře Františka Němce. Po velikém ohni, jenž 
téměř celé město zachvátil, přestěhovala se ro-
dina z náměstí na Žďárskou ulici. Tam posta-
vili sobě nový dům stylového empirového ze-
vnějšku a také na zděděné půdě hospodařili. 
Dvě děti jim zemřely, proto když narodil se 
25. října 1879 třetí syn Karel, byl celou rodi-
nou pečlivě vychováván a střežen jako jediný 
syn a dědic hospodářství.

Z raného dětství Karla Němce žádných do-
kladů nemáme. Víme jen tolik, že rodina jeho 
byli lidé hodní, poctiví a  spravedliví, Karlíček 
pak všech těchto kladných vlastností do vínku 
při narození vrchovatě dostal. Obecnou a měš-
ťanskou školu ve svém rodišti vychodil a na dva 
roky pak otcem poslán jest do Jihlavy, aby se tam 
učil němčině. Již od školních let hořela v něm tou-
ha po časech dávno minulých, láskou ku starým, 
umně zdobeným knihám znásobená. Při dlou-

hých zimních večerech, když sousedé na přást-
ky se scházeli a spolu besedovali, báje a pověsti 
střídaly se s vlasteneckými či nábožnými písně-
mi, tam nalézal malý Karlík, pozorný posluchač, 
inspirace pro pozdější své poslání životní.

Nejstarší dochovanou podobenkou jest 
hejskovská skupina na zahradě Němcových. 
Karel v dobré společnosti abiturientů místní 
reálky. Sám na reálce nestudoval, ale se stu-
denty vřelých přátelských vztahů užíval, nej-
více s budoucím architektem Stanislavem So-
chorem, veršotepcem Wolfgangem Flekem či 
básníkem Petrem Křičkou. 

Jiné foto zachycuje Němce ve společnosti 
výtečníků Fleka a budoucího malíře Oldřicha 
Blažíčka v převleku za Tři mušketýry. 

Na dobu bezstarostného mládí upomíná 
tato vzletná vzpomínka hudebního skladatele 
Jaroslava Křičky: „V létě byly schůzky na zahradě. 
Po ohnivých debatách bylo moudré schladit se kou-
pelí: šaty dolů a hup! Do Kazmírova rybníka – byl 
hned za vrátky.”

Pod staletými lipami na „Kostelíčku” odpočí-
vá muž, jenž srostl s naším městečkem jako jeho 
neúnavný okrašlovatel. Které jiné město pyšniti se 
může tolika skvostnými výjevy přímo na stěnách 
domů vyobrazenými, potažmo celým Božím chrá-
mem v samém středu rynku od vrchu až dolů sva-

tými obrazy pokrytým. Byl to on, skromný dřevo-
rytec Karel Němec, jenž se svou milou chotí Annou 
v domě č. 46 pod náměstím přebýval a tvořil.

Dovolujeme si nyní velectěnému čtenáři na-
bídnouti několik obrázků a na jeho plodný život 
řádně zavzpomínati.

V pražském atelieru Josefa Váchala.

Karel Němec (sedící) se svými přáteli Oldřichem  
Blažíčkem (vlevo) a Wolfgangem Flekem (vpravo).

Karel Němec (prvý zleva) ve společnosti novoměstských studentů v roce 1900.



Nadějně rozbíhající se umělecká kariera 
Němcova ukončena byla náhle roku 1910. Po 
úspěšném přijetí na Akademii k Hanuši Schwei-
gerovi odvolán byl zpět do rodného města, 
by ujal se hospodářství po těžce stonajícím 
otci. V rodném městě na něho těžká práce na 
poli čekala, taktéž však i klidné večery malo-
váním naplněné a postupně i novou láskou – 
dřevorytectvím.

Slibný vývoj malíře i grafika přerušila v roce 
1914 mobilizační vyhláška. Jako prostý voják 
poslán byl na ruskou frontu, kde po úrazu hlavy 
skončil v ruském zajetí. Po bolševické revolu-
ci zůstav na Ukrajině, pro nakladatelství Ruch 
pilně ilustrace, plakáty a jiné práce vytvářel.

V roce 1918 vrací se do domova. Kama-
rádu, malíři Josefu Jíchovi, píše: „Miluji teď 

lidi méně než před tím, poznal jsem celý proud 
povah a charakterů v jejich nahotě, tak si libu-
ju v  samotě a  v  práci, nevylézaje téměř ze své-
ho brlohu a udržuji styky se světem pouze písem-
ně. Knihy a obrazy, samota polí a lesů, to je můj 
omastek chudého člověka a volnosti, na kterou 
jsem si dlouho nemohl přivyknout, byv otrokem 
celá čtyři léta…”

Po válce dal se Němec do práce jako lev. 
Přes léto na poli dřel, v zimě vyřezával, ve vol-
ných chvílích s malířem Václavem Jíchou po 
kopcích chodil a inspiraci k malbě sbíral. V té 
době šťastně se oženiv, rád se ženou Annou na 
lyžích se v zimě vozil. Manželství to bylo vskut-
ku šťastné, leč mnoho šmajchlovných dřevoře-
zů rukou ctihodné manželky v kamnech spá-
leno na prach bylo.

Od let dvacátých umělecké snažení Něm-
covo vrcholilo v kompozicích umných, který-
mi domy ctihodných měšťanů, i svatostánky 
obdařoval.

Dům Němcových pln byl neustále spo-
lečností veselých přátel z kruhů uměleckých, 
Štursa, Křičkové, Deml, Jícha či Váchal rádi se 
k besedě zastavovali, jim všem a mnohým dal-
ším knihoznačky do dřeva vyřezal.

Po druhé válce uzavřel se Němec do své-
ho středověkého světa svatých a strašidel, ne-
chtěje s nastalou garniturou politickou se za-
hazovati. Uměním svým až do pozdního věku 
70 let svět obdařoval, oslaviv své 80. naroze-
niny, se světem se rozloučil. Pohřeb na „Kos-
telíčku” jeho také dokázal, jak zemřelý byl za 
živa všemi milován.

Karel Němec (vlevo) za Velké války.

Na lyžích s manželkou Annou. V zahradě s Dr. Svítilem. Pohřeb „na Kostelíčku“ v červnu 1960.

80. narozeniny — manželé Němcovi v obývacím pokoji.

Ve svém ateliéru.

Při práci na sgrafitové výzdobě domu malíře Václava Jíchy.
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Sgrafita našeho umělce jsou obyvatelům města 
známa, ne každý však jest obeznámen s tím, že zda-
leka nejsou k vidění jen zde. 

Leckdo možná na svých lyžařských vyjíž-
ďkách navštívil útulný hostinec Plocek v Ro-
kytně, jenž jest je vhodně vyzdoben obrázky 
lyžařů a turistů. Ti zde nacházejí útočiště v ča-
sech vánic a typických mlh. Musíme než kon-
statovati, že jejich stav jest velmi neutěšený 
a hrozí brzkou zkázou.

Opodál Nového Města, v malebném údo-
lí, obklopena hlubokými hvozdy, nachází se 
obec Fryšava. V ní stojí zdařilá vilka Němco-
va přítele malíře Václava Jíchy. Oba přátelé 

trávili společné chvíle potulkami po zdejších 
kopcích, hledaje a nalézaje mnohou inspira-
ci pro své obrazy. Rozměrný výjev Krakonoše 
u vchodu do vily zhotovil zde Němec na přá-
ní majitele a k zastrašení případných vetřel-
ců. Neméně zdařilý je obraz svatého Lukáše 
malujícího Pannu Marii a  dalších 19 námě-
tů různého druhu. V místním kostele svaté-
ho Matouše ze tří výjevů krásný obrys Panny 
Marie na zdi se zachoval.

Ve výčtu nesmíme opomenouti naše kon-
kurenční město, Žďár nad Sázavou, kde na 
ulici Hutařově nalézá se rozměrné sgrafito sva-
tého Václava a monumentální výjev svatého 
Jiří – drakobijce. Vedlejší dům vyzdoben jest 

dlouhým pásem s bytostmi pohádkovými a scé-
nami z tajemného Doktora Fausta.

Až do Německého, dnes Havlíčkova Bro-
du dosáhl štětec našeho mistra. V lékárně na 
náměstí najdeme několik lunet vymalovaných 
výjevy z historie města (Žižka dobývá Brod) 
či případný námět Kosmy a Damiána.

Němcův přítel architekt Otto Eisler nechal 
si vyzdobiti svůj honosný příbytek v brněn-
ské Masarykově čtvrti. Pijáci nesoucí obří 
hrozen, Venuše, vodník, šašek či krokodýl – 
ti všichni se dali do rozverného tance a ze ži-
vota se radují, tak jako umělec, který je stvo-
řil, by fasády domů a s nimi i naše každodenní 
lopocení rozveselil.

Rokytno — pension Plocek (1932).

Fryšava  — dům Václava Jíchy (1927).

Fryšava — dům Václava Jíchy (1927).

Žďár nad Sázavou  —  dům MUDra Kohouta (1930).

Havlíčkův Brod — interiér lékárny (1943).

Brno — dům architekta Otty Eislera (1935).

Sláva sgrafit Karla Němce překročila hranice našeho města!

Karlu Němcovi
Petr Křička, 1920

Já vidím měkký smutný kraj. Tam v dálavách
modravé lesy stojí plné zvěstí kouzelných.
O smutku mluví šedé nebe. Topoly nad vodou. U nich
stojí kdos. Syn smutné krajiny. On mluví o pohádkách.

Tys tichý hráč, jenž bílou rukou v struny sáh‘
když měsíc zemi závoj předl z vláken třesavých.
Pak dlouze zpívá o láskách dávných rejtarů ryšavých,
jak zbraně v slunci plály, regiment když v dálku táh‘.

Ty víš, Karlíčku přec, jak Tě mám rád.
Když srdce bolí a pálí liský smích,
jdu k Tobě s důvěrou, lékaři srdcí zlomených.
Na Tvém klínu chci sklonit hlavu a spát, spát.

Z Milčiny ručky své slzy pít, hlavičku její líbat v snách
a plakat. A ty řekneš měkce: „Mlčte, Petří, set sáh‘!“
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