
 
 

Unie výtvarných umělců Plzeň 
se smutkem oznamuje, že dne 3. dubna 2017 

zemřel pan 
 
 

Jan Rybák 
keramik a malíř, člen UVU Plzeň 

 
 
     Narodil se 15. května 1941 v Klatovech. Záhy projevoval výtvarné nadání, a proto posléze vystudoval Střední průmyslovou školu keramickou 
v Bechyni. Pak pracoval v keramických závodech Chodovia, Keramo a Karlovarský porcelán a později ve svobodném povolání. Nedaleko Klatov si 
vybudoval svůj ateliér Granátka, kde žil a tvořil. Měl rád práci s živým ohněm keramické pece a práci rukou. 
     Jan Rybák náležel k předním keramikům regionu, tvořil volnou i užitou keramiku. V práci na hrnčířském kruhu i při modelaci z volné ruky mu 
vyhovovala klasická červenice, šamotová hmota i kamenina. Ve své volné tvorbě se věnoval zejména exteriérovým i interiérovým architektonickým 
realizacím nejen pro své rodné Klatovy, ale jeho práce nalezneme např. v Plzni, Horní Bříze, na Špičáku. 
Díla užité keramiky vstupovala do našich domovů, tvořil poháry, džbány, misky a talíře, vázy. Zpracovával také figurální náměty, častým prvkem byla 
znamení zvěrokruhu. Jan Rybák vždy v tvaru akcentoval charakter užitého materiálu, barevná stránka jeho keramických předmětů byla kultivovaná, 
střízlivá, plně v souladu s jejich užitím. 
     Připravil řadu samostatných výstav, pravidelně představoval svoji tvorbu na výstavách členských a kolektivních. Jeho díla jsou zastoupena 
v galerijních a muzejních sbírkách i v soukromých kolekcích. Byl členem UVU Plzeň a Sdružení českých keramiků, aktivně se podílel na práci 
klatovských výtvarných umělců. 
     Umělec však byl také obdařen smyslem pro humor a nevšední lidskou laskavostí a takto se také díval na okolní svět. Jeho díla osvědčovala autorovu 
radost z tvůrčí práce a ze života vůbec. Jan Rybák měl rád lidi, rád si popovídal o životě i umění. Jeho nenadálý odchod přinesl kolegům výtvarníkům a 
přátelům velký smutek. 

 
 

 

Poslední rozloučení s Janem Rybákem se bude konat 13. dubna 2017 v 10. 30 hodin v Obřadní síni krematoria v Klatovech. 
 

 

Čest jeho památce. 


