
Přílohy: 
 
Příloha č. 1 

Marie Kavánová: Paní Helena a Pavla Kavánovy1 

Žena je všude spolutvůrcem života a osudu mužova. Tak bylo i u bratra Františka. 

A bylo to jistě v jeho životě žen víc které ho svou účastí provázely. Co vím a i co nevím, 

přidávaly se ke jeho životní cestě s větším nebo menším významem. Dnes většinou už také 

odešly − přidávaly se a ztrácely. Mnohé jako vřelé obdivovatelky jeho umění ale také upřímné 

přítelkyně. 

Těm všem vzdávám tímto svou úctu a srdečný dík.  

Ale jeho vlastní životní cestu provázely a poutaly ženy tři. První, paní Ludmila, která 

má v knize této své velmi čestné místo, ač nepochopila ve dnes své mladosti veliký cit 

bratrův, ale uvědomila si plně později a oplatila mu stejně vřelým pochopením. Postavila ho 

hned za svého vzácného, milého manžela provází ho svým srdcem až do jeho posledních dnů. 

Nebylo jim ale souzeno, aby se, když ovdověli oba spolu sešli, ač by se zdálo, že takové dvě 

ušlechtilá srdce právě vedle sebe mají své určení. Život letí a proč vyšší vůle usoudila jináče? 

Hlavní oporou jeho života byla ale první jeho choť, Helena. Zájem o paní Ludmilu tkvěl 

asi hluboko v jeho duši, protože v celém desetiletí nevím o žádném tak vážném zájmu, aby 

duši vyplnil. Jeho sňatek s paní Helenou přichází až k jeho třiceti létům. Byl spíš diktován 

důvody rozumu a hlubokým soucitem a pak i jeho prazvláštní filozofii. Domu o tom psal, že 

si bere ženu proto, aby se hodila do poměrů těžkých a pro práci. Jindy: ,,Nehleděl jsem na 

peníze ani krásu ale mam hodnou, starostlivou ženu.“ Helena byl skutečně jak jí líčil. Velká, 

hranatá a prostá, ani ten nejskromnější dělník nebyl by se s ní oženil. Neměla skutečně nic. 

Její rodina pocházela z Vraclavi u Vysokého Mýta měli hospodářství snad zadlužené a byli to 

asi lidé, které táhne do podniku svět. Zkrátka stěhovali se do Uher, najali kantinu a dařilo se 

jim dobře, až krach továrny, jejímž dělníkům vydávali stravu, připravil je o vše. O otci nevím 

nic, asi zkázu nepřežil a matka s dětmi, byli tři, vrací se cestou prací se živící, do Čech domů. 

Do české školy se nedostala žádná a v německé, z počátku maďarské, neprospívaly. Bratr 

Libert jaksi přišel do Paříže, kdy byl cukrářem. Vrátil se také do Čech a umřel v Trutnově bez 

dětí. Sestra Helenina Máry a Helena byly kuchařkami. Starší, Máry, byla asi praktičtější, 

ukládali si službu, kdežto Helena pomáhala doma, snad i jí a tak se nikdy na úsporu 

nezmohla. Někde v hostinci v Praze, kam chodil na stravu, poznal asi Helenu bratr a vzal si ji 

pak v té přemíře své velikomyslnosti, které byl schopen jen Kaván. 

                                                 
1 Marie KAVÁNOVÁ: Paní Helena a Pavla Kavánovy, PNP, fond FK, karton 7, Rukopisy cizí, 
LA 105/71 00065. 



Bratr byl člověk zajímavý, hezký, že upoutal každého že se zahleděl naň a jeho umění 

na vzestupu. Proto jeho sňatek vzbudil přímo úžas a pokládal se od té chvíle za člověka pro 

svět pochovaného. Částečně právem, neboť oba, Helena i on, často zakoušeli štiplavých 

neskrývaných poznámek a oba citliví a plaší se veřejnosti odcizili. Ale manželství bratra 

neubilo. Tím, že se odcizil všemu, co baví lidi vzdělané, ponořil se úporněji ve svou práci. 

Stejně paní Helena nic z radosti světské nepěstovala. Zůstala prostá jak byla, ani účes svého 

krásného vlasu nezmodernizovala. Byla výborná kuchařka zkušená a praktická. Nechala 

bratra jíti jak sám chtěl, všecko dovedla pochopiti a při  všem pomoci. Byla výtečná 

humoristka, všechno kořenila výborným humorem a jasným smíchem vítala unaveného 

bratra. A stalo se ještě něco jiného. Z utlučené ženy při dobrém čase v domově, stal se jiná, 

měkká, jemná tvář zkrásněla, ve čtyřiceti létech mohla závoditi výtečným svým vzhledem 

dámě z kruhu nejlepších. Byla bystrá, nadaná velmi dobrou pamětí a mezi knihami se 

vzdělala tak, že když paničky s nejlepší kvalitou přišly, všecky je překonávala v rozmluvě o 

věcech literárních i jiných. U Kavánů bylo vše prosté, trochu podivné zařízení neboť tu 

vévodil místo pěkného nábytku důkladný truhlářský stůl, kolem dokola zastaven truhlářskými 

nástroji i lavice kolem byly toho plny. Tatínek truhlařil a bratr, jak moh hned i opatřil všecko 

a všecko skoro, co potřeboval k malbě si udělal sám. Celý život sháněl nejlepší potřeby 

truhlářské a nosil v kapsách kladiva a hoblíky atd. když do města šel. Bude všecko říkával, 

zařízeno pro našeho Honzíčka. To byl jeho jediný milovaný bratr, který občas přijel a byl do 

všeho zasvěcen.  

Kdyby byl bratr měl ženu, která jeho i sebe strojí, používá sama, radí manželu do zábav, 

kde by tu bylo vzniklo tak veliké dílo? Ona ale místo toho navlékla ho teple do zim 

a nepohod, svého medvěda vypustila v botách do kterých se vešly až troje teplé ponožky. 

Měla ho ráda takového. Vedle truhlařiny ale také zahradničil. Zahradu měl rád a první píď 

země, kterou získal, osázel květinami podle svého, aby je mohl malovat. Jeho zahrada měla 

nejlepší věci, které zahradníci vynašli, ale rozestavené měl vše podle svého. K večeru, když se 

vrátil, dřel se s těžkým rýčem a vodou. Někdy jí přinosil až 50 konví nebo putynek. Jeho 

sbírka petrklíčů byla jedinečná. Bohužel se stěhováním se pokazilo, ale ještě v Libuni bylo 

hodně dobrých věcí. To už tak dříti nemohl, já musela s ním a tak nás ze zahrady vytlačili. 

Jednoho dne vrátili jsme se domů k věcem a tu jsme shledala, že všecky petrklíče k přesazení 

i ty, které jsem vytrhla z bratrova návodu jako semenáčky pracně ze semen, šofer zničil. 

Vytrhla vše jako plevel a nikde jsme je ani nenašli. Tak jsme museli vše nechati. Ale ve 

Vítanově měl vše v plném květu a při tom od jitra do noci na malování dřel a z domu 



Kavánova rozlévalo se požehnání lásky na všecky potřebné a chudé.  Oba rozdávali a bratr na 

vše jako zvíře dřel. Vždyť za ty práce bylo tenkráte málo! 

Ale musíme také řici, že by bylo chybou říci o Heleně, že ho odcizila umění. Arci, na 

cesty do ciziny neměl. Ale Helena brala vše do rukou a vybrala ty nejlepší věci a uschovala. 

A to bylo v pověstné jejich truhle. Tento výběr zachránil bratra na sklonku života a dal národu 

tak mnohé vzácné dílo, když už zdravím podlomeným nucen byl užíti studií. Tyto stude mají 

svůj osud. Po smrti Helenině při druhém jeho sňatku s paní Šírovou, chtěla tato vše prodati. 

To jsem byla v Hamrech já a když mi řekl – chtěla prodat i to, co chtěl odevzdati mě, zhrozila 

jsem se. Přemluvila jsem bratra, aby část toho odvezla do Krkonoše k bratru Janovi do 

Víchovské Lhoty. 

Vše se arci potom pronesla a zkusila jsem dost, jako bych byla zabrala všecko pro sebe. 

netrvalo to dlouho, když bratr podlehl nemocím tak, že už nemohl na zimu ven a jen pomocí 

auta mohl do přírody. A tu potřeboval své studie! Tu se jeho do Víchovské Lhoty a jedno po 

druhém i to, co bylo určeno pro nás octlo se v rukou jeho. Poslední přivezla jsem z Krkonoše 

při zabrání Víchovské Lhoty a dala mu vše. To byl základ jeho prací, z toho se ale také bralo 

na výstavy, přidávalo tu a tam takže, když potom paní Pavla potřebovala víc než udělal 

mnoho toho nezůstalo. A snad bylo dobře, že odešel. Ve své bezměrné úzkosti o  milovanou 

Pavlu, už toho tolik namalovat nemohl a dával i věci nejcennější do prodeje jí, takže v jeho 

truhle mnoho nezbylo. Nedovedu si ani představit jeho úzkost, kdyby si byl, co se stalo 

uvědomil a shledal, že  ze starých věcí nemá nic. manželství s paní Helenou skončilo arci také 

tragicky. Stonala hromadu roků se žlučníkem, měla i tasemnici aniž se vědělo a při tom byla 

poslední doby hrozná. Když jsem tak si půl léta před její smrtí přijela já, myslila jsem, že 

musím umřít, když jsem viděla do jakého se to náš František dostal postavení. Připadalo mě, 

že stojí nad propastí jen zřítiti do ní … 

Byl také scvrklý a žlutý jako ubohý stařeček. Že ale jako malíř zapad při Heleně pravda 

nebylo. Stačilo by ještě dnes ač se už spálilo mnoho ukázat stohy dopisů ze všech končin 

a vidět průvody, které se scházely ve Svobodných Hamrech. Uznání Prahy atd. bylo jen 

oficiální událostí. Pochopení bylo zde dřív. Tady bylo hotové, veliké dílo. 

A přeci i po této stránce veřejného pochopení měl bratr dostati své, práce tak ohromná 

jako jeho, život plný oběti a odříkání, láska, které není těžkého nic, měla přijíti do světla, aby 

hořelo na svícnu jako příklad všech dob! Mně ani jemu z toho nebylo žádoucího nic. dívali 

jsme se oba spíš za hranice pozemské doby a nenapadalo nás ani o světské slávě a pochopení 

snít. Bratrovi zdraví už tenkrát vypovídalo, byly nesnáze a záchvaty se srdcem . A tu přichází, 

nikým nevolána, do jeho života třetí vznešená, veliká duše, ovdovělá paní Pavla Šírová. 



Tichým, nenáročným a nezištným přítelem byl Kavánovi někdejší jeho spolustudující, 

akademický malíř Jan Šír, usedlý v Pardubicích. Uvažoval o tom, co by měl v národě mít 

Kaván, a své úvahy přednášel své choti Pavle tak často a horoval o tom tak vřele, ž se to paní 

Pavle zapsalo krví do srdce. Bratr se se Šírem často nestýkal, paní Pavla ho dokonce ani 

neznala osobně. Řízením osudu je však sblížila náhlá smrt Šírova: paní Pavla požádala 

Kavána o urovnání Šírových maleb a tak se to začalo. 

Paní Pavla byla doposud okouzlující kráska, elegantní a vřelá; a co se nestalo za mlada, 

stalo se teď: bratr v ní našel svou jedinou horoucí lásku, nový, zcela nový smysl svého života, 

svou hvězdu. Chuďas bohatý svým uměním, člověk utlučený svou povahou vkládá 

podivuhodné paní do dlaní svůj osud. Paní Pavla se ujímá nejdříve jeho zdraví. Kaván musí 

k lékaři, předepsána mu byla životospráva, Pavla se za něho ujímá všeho a vede ho jako dítě. 

Obléká ho sama. Snad bylo v jejím úsilí ledacos obchodního, ale bratrovi byla ženou milující, 

ženou, jež žila jenom jemu a jeho umění a na sebe nikdy nemyslila. Nikdy se jí byl nemohl 

odsloužit za to, co pro něho udělala, i kdyby byl žil déle. Věděl to, byla mu životním dechem, 

vším. A Pavla byla pro jeho lásku živou mučednicí. Dílo, jež vykonala nejen pro nás, ale i pro 

národ a umění, se těžko dá ocenit. Některé věci snad neviděla správně, ale to nedovedeme 

nikdo. Zůstavila po sobě světlou stopu a je nejjasnější hvězdou na nebi bratrova života 

a zaslouží si za to vřelé vzpomínky i v osudech našeho národa. 

Já líbám v duchu její obětavou ruku a často si zapláču pro naši Pavlínku. Píšu o ní jen 

krátce, později napíšu více, dnes o ní nemám ještě všecko sebráno. 

Spi si tam, naše Pavlinečko, sladce; tvých obětí  nebude nikdy zapomenuto. 

Vzpomínáme srdečně i na tvého prvního chotě, na mistra Jana Šíra. 

V Libuni v listopadu 1944. 

 



  

Příloha č. 2 
Ukázka použitých dopisních papírů, pohlednic a korespondenčních lístků 
 
Dopisní papír ,,František Kaván, ak. malíř, Libuň u Jičína 117.“ 
Dvojlist formátu 21 x 27 cm, papír nelinkovaný. 
č. 113 
 

 
 

 
 



  

 
Dopisní papír ,,František Kavan, akademický malíř.“ 
Dvojlist formátu 22,4 x 29 cm, papír  nelinkovaný 
č. 114 
 

 
 

 



  

Dopisní papír ,,Pavla Kavanová.“ 
Dvojlist formátu 22,4 x 29,2 cm, papír nelinkovaný. 
č. 144 
 

 
 

 
 



  

Dopisní papír ,,František Kavan.“ 
Dvojlist formátu 21 x 26,6 cm, papír nelinkovaný. 
č. 12  
 

  
 

 
 



  

Pohlednice ,,Jan Šír: Loučení s parfosními hony v Pardubicích“  
13,9 x 9,3 cm 
č. 103 
 

 
 

 
 



  

 
Pohlednice ,,Jan Šír: Zima na Českomoravské vysočině.“  
13,8 x 9,1 cm 
č. 109 
 

 
 

 



  

Korespondenční lístek  
14,7 x 10,6 cm 
č. 91 
 

 
 

 
 



  

Pohlednice s reprodukcí obrazu Františka Kavána ,,U nás.“ 
Dvojlist formátu 16 x 9,8 cm, nelinkovaný 
č. 92 
 

 
 



  

Příloha č. 3. 
 
Ukázka dopisů: 
 
Obálka dopisu 
č. 32 
 

 
 

 



  

 
Dopis 
11,2 x 16,9 cm, papír linkovaný 
č. 32 
 

 
 
 

 

 
 
  

 
 
 
 



  

  
Dopis č. 105 
14,3 x 20,6 cm, papír čtverečkovaný 
 

 
 
 

 



  

Příloha č. 4 
Fotografie 
 
František Kaván 
 

 
 



  

František Kaván a Pavla Kavánová-Šírová na vernisáži v Hradci Králové 

 
 

František Kaván, Pavla Kavánová-Šírová (vpravo), Marie Kavánová (vlevo) 

 
 



  

František Kaván, Pavla Kavánová-Šírová (stojící), Marie Kavánová, pes Ďolíček 
 

 
 

František Kaván při malování 
 

 
 



  

František Kaván a MUDr. Arnošt Krus 
 



  

Příloha č. 5. 
 
Ukázka Kavánovy tvorby: 
 
,,Víchová“ olej, papír na plátně, signováno vlevo dole, datováno 10. červen 1892 
 

 
 
,,Nad Poniklou“ olej, papír na plátně, signováno vlevo dole, datováno 12. srpen 1890 
 

 
 



  

,,U nás“ olej na dřevě, signováno vlevo dole, datováno duben 1894 
 

 
 
,,Pšeničné panáky u Libuně“ olej, překližka, datováno 1935 
 

 
 
 
 
 



  

Příloha č. 6 
Biografie Františka Kavána
 

POBYT VÝSTAVY 

 
SOUKROMÍ, 
ZDRAVOTNÍ 

STAV 
 

SPOLKY, 
ČLENSTVÍ 

Doba Místo Doba Výstava, místo konání Doba Nemoc Doba 
Spolek, 
členství 

 
9. 7. 
1926 

Zemřela manželka Helena3 

1927 
Výstava severních Čech, 
Mladá Boleslav4 

1925 
− 

1930 

 
Svobodné 
Hamry u 
Trhové 
Kamenice, 
Streislerova1 
(Štrajzlerova)2 
hospoda, 
čp. 26 
 

1928 
− 

1929 

Na domluvu Pavly obesílá 
obrazy některé menší 
výstavy5 

  

1929  
−  

1930 
zima 

Pavla prodala dům s ateliérem v Kostelní ulici, čp. 94, 
a koupila byt v Praze-Nuslích, Vlastislavova ulice, čp. 
3, později v  Praze-Královské Vinohrady, ulice Písecká 
čp. 2221 

  

 
1929 
duben 

− 
květen 

 

Výstava JUV: Julius 
Mařák a jeho žáci,7 
Praha 1929 

Pobyt 
v Kuněticích u 
Pardubic u 
známých 
Pavly Šírové,6 

 
Členská výstava JUV,10 
Praha 

1929, 
zima 

,,přižáh si 
při 35°C 
levou 
nohu“8 

1929 
Vstup 
do JUV 
v Praze9 

31. 5. 
1930 

Sňatek s Pavlou Šírovou12 

 
1930, 
zima 

,,maloval za 35 stupňů mrazu ve 
sněhu a kdy mi to přižahlo levou 
ruku“13 

1931 
leden 

 

Rubešův salon, Praha 
− Kavánova první 
samostatná pražská 
výstava  
− k  65. narozeninám14 

Zvolen řádným členem AVU15 
19. 5. 
1931 

1931 Brno, první výstava16 

1931 
− 

1932 
zima17 

 
nebo 

 
1933 

zima18 

Malování v zimě u Mašova, 
zápal plic, ledvin, omrznutí 
nohy, na kotníku nezhojitelný 
bolák, operace na ortopedické 
klinice profesora MUDr. 
Zahradníčka v Praze, půlroční 
hospitalizace,19 od té doby 
nesměl nachladnout, musel 
úplně omezit alkohol a cigarety a 
dodržovat dietu20 

1932 
únor 

Dům umění,21 Ostrava,22 
první výstava 

1930 
− 

1937 

Tzv. druhý 
libuňský pobyt 
(1930−1941),
11 Libuň, čp. 
117, koupě 
v květnu, 
usadili se 
v červnu 

1932 
listopad 

Výstava JUV v pražském 
Obecním domě 
− obrazy Oty Bubeníčka, 
Františka Kavána 
a Jaroslava Panušky23 

  



  

1932 
prosinec 

Hradci Králové, první 
výstava24 
Hořice25 

1933 
Prostějov27 

1933 Pořízeno auto26 

1934 
Pardubice, 28 první 
výstava, doplněná obrazy 
Jana Šíra29 

1934 
Prudký zánět ledvin,30 těžký 
zánět plic vyléčen MUDr. 
Arnoštem Krusem31 

Plzeň32 
1935 

Ostrava33 
  

1936 

Hradec Králové, velká 
výstava 
− k umělcovým 
sedmdesátinám34 
Souborná výstava JUV 
v Praze  
− k umělcovým 
sedmdesátinám35 

  

1936 

Trutnov36 
1937 

− 
1938 

Dolní Kalná, 
vila37 čp. 4038 

1937 
léto 

Turnov39 

1937 
podzim 

Brno40 

1938 
leden 

− 
únor 

Městské průmyslové 
muzeum Pardubice,41 
druhá výstava42 
 

1938 
léto 

Poděbrady 

  

 
Udělení čestného členství obce 
Libuně43 

1939 
Jaro 

1939 
léto 

Výstava v Hodoníně44   

Vyznamenán ministrem školství 
a národní osvěty45 Národní 
cenou za výtvarné umění − 
cyklus obrazů Český ráj46 

28. 9. 
1939 

 

1939, 
zima 

Téměř celou zimu nemocen a 
upoután na lůžko47 

1938 
− 

1941 

Libuň, čp. 
117, 

1940 Výstava v Nové Pace48 

1941 
jaro 

 
Věnování vily v Dolní Kalné České dětské nemocnici 
v Praze49 pro potřeby ozdravovny50 
 

1941 
léto 

Výstava v Hlinsku  
− k 75. narozeninám51 

  

1941 
září 

Výstava v JUV, Praha52 
1941, 
září 

,,Bylo lépe, cítím, že se teď už 
opravdu řítím.“53 

 
16. 12. 
1941 

 

Zemřel F. Kaván na prudký 
zápal plic v Libuni 

20. 12. 
1941 

pochován na tamním hřbitově54 

  
 
 
 
 
 
 
 1942 

Zemřela Pavla, její popel uložen 
podle jejího přání v 
Pardubicích55 
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