
 
Unie výtvarných umělců Plzeň 

 
se smutkem oznamuje, že dne 13. prosince 2020 

zemřel ve věku 76 let pan 
 

Jiří Špinka 
 

člen Unie výtvarných umělců Plzeň 
 

Narodil se 21.10.1944 v Plzni. Vystudoval Školský ústav umělecké výchovy v Praze a následně pak výtvarnou výchovu na Pedagogické 
fakultě v Plzni. Celoživotně se však věnoval muzejní práci, a to zejména pro Západočeské muzeum v Plzni. Vždy rád kreslil a maloval, 

zajímalo ho sochařství včetně restaurátorské a konzervátorské práce a také se tomuto oboru dlouhodobě věnoval a svůj talent rozvíjel 

soustavným studiem u předních odborníků a studiem odborné literatury. Pracoval také v muzejním výstavnictví a realizoval zde četné 

výstavní projekty. Na výstavách spolupracoval také s UVU Plzeň a dalšími výstavními síněmi soudobého výtvarného umění.  

Další důležitou složkou jeho umělecké práce bylo řezbářství a medailérství. V obou oborech vytvořil pozoruhodná díla, oceňovaná nejen 

v naší vlasti, ale také v zahraničí. Jedná se zejména o pozoruhodný soubor sochařsky pojatých řezbovaných orlojů, rozměrných hodin, 

udivující technickou dokonalostí a uměleckou náročností. Z medailérských děl pak nutno akcentovat reliéfní práce na nových zvonech 

katedrály sv. Bartoloměje v Plzni, ale obdobných děl je také celá řada. Na všech výtvarných dílech Jiřího Špinky je vždy zřetelný  

osobitý rukopis, kultivovaná kompozice, harmonie dokládající nejen autorův vizuální kontakt s okolním světem, ale také hluboké niterné 

prožitky a náročné vize. Byl umělcem všestranným, rozuměl výtvarnému umění i umělcům přes čas věků. Náležel rovněž k aktivním 

členům současného výtvarného života zejména v regionu. Pravidelně vystavoval na výstavách, které připravila UVU Plzeň nebo ZČM. 

Malíř, sochař, medailér, řezbář, restaurátor Jiří Špinka byl také výborným člověkem. Hluboce vzdělaný, kultivovaný, se smyslem  

pro radosti i bolesti života či pro jemný humor. Bylo radostí s ním pobývat, hovořit, smát se, uvažovat, přemýšlet o obyčejném životě  

i o vyšších, zejména křesťanských hodnotách v něm. 

Poslední rozloučení s panem Jiřím Špinkou se uskuteční 21. 12. 2020 v rodinném kruhu. 
 

Čest jeho památce! 
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