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Přílohy: 

 

Příloha č. 1 

Fond ,,František Kaván“ v Literárním archivu Památníku národního písemnictví 

 

Fond v LA PNP je zpracovaný a uložen v 14 kartonech, zároveň je z uvedených třech 

nejrozsáhlejší. Průvodce po fondu připravil Pavel Chalupa v roce 1986.1 Písemnou 

pozůstalost, která tvoří zkoumaný fond, získal LA PNP v letech 19711982 (kromě drobných 

přírůstků) a tvoří ji zvláště písemnosti z majetku profesora Svatopluka Klíra2 a dar Místního 

národního výboru Libuň.  

Fond František Kaván v LA PNP je v českých archivech rozsahově největší. Je 

zpracovaný a opatřen průvodcem po fondu, který je uložen v 14 kartonech.3 Považuji za 

vhodné upozornit na jeho zajímavé, mnohdy výjimečné části, které v daném průvodci 

vzhledem k jeho rozsahu nedostali větší prostor. Umělecké zhodnocení díla Františka Kavána 

lákalo už jeho současníky,4 byť sám Kaván se poměrně úspěšně bránil jakékoliv publicitě. 

Publikace věnující se mistrovu dílu a životu začaly vznikat již za jeho života. Nejvíce se mu 

ale věnovali autoři výstavních katalogů, které vznikaly u příležitosti samostatných 

i souborných výstav českého krajinářství,5 a vznikají dodnes.6 Právě daný fond LA PNP je 

                                                 
1 Pavel CHALUPA: František Kaván (1866-1941) – Písemná pozůstalost, Edice inventářů číslo 421, Praha 1986. 
2 Prof. Svatopluk Klír, editor uměleckých děl, velký ctitel Kavánovy tvorby. Svatopluk Klír se narodil 26. září 

1896 v Kladně, kde jeho otec, Josef Klír, působil jako portrétista a krajinář. Vystudoval uměleckoprůmyslovou 

školu v Praze. Byl žákem Emanuela Dítěte, Arnošta Hofbauera, Jakuba Schikanedera, Vratislava Brunnera 

a Františka Kysely. Studoval soukromě grafiku u Františka Koblihy a Alfonse Muchy. Po ukončení studií 

působil jako učitel kreslení v Kladně a v Litomyšli. Od roku 1941 byl profesorem na Státní grafické škole 

v Praze. Vydal grafické cykly: ,,Pražská nokturna“, ,,Vzpomínky z Alp“, ,,Plodná země,“ mimo řadu 

jednotlivých listů, dřevorytů i litografií. Po založení nakladatelství Aventinum v roce 1919 spolupracoval 

s Otakarem Štorchem-Marienem, pro něhož upravoval tituly. Například Básnické spisy Otokara Fischera, spisy 

Růženy Jesenské. Od roku 1927 vydával bibliofilskou edici Zodiak. Publikace Zodiaku se vyznačovaly velkým 

formátem, grafické úpravy byly jednoduché a výzdoba obálek spočívala v ornamentálních prvcích, abstraktních 

nebo v jednoduchých symbolech. V této edici vyšly například ,,Slezské písně“ Petra Bezruče s dřevoryty 

Ferdinanda Duši nebo ,,Boží převozník“ Jiřího Karáska ze Lvovic s dřevoryty Františka Koblihy. Mimo edici 

vydal ,,Dopisy Karla Hlaváčka Marii Balounové.“ Zabýval se výzdobami soukromých i veřejných budov. 

Například Bratrské revírní pokladny v Kladně nebo vily Ferdinanda Heidlera v Praze. Od roku 1937 sleduje se 

zvláštním zájmem životní básnickou a výtvarnou práci Františka Kavána, o kterém chystal 4 svazky souboru 

literárního a malířského díla. První dva díly jsou úplné, redigoval je pro svou edici Zodiak, jež ale nevyšla. Třetí 

část se měla týkat soupisu malířského díla, čtvrtá korespondence. Nyní se nachází v jeho písemné pozůstalosti, 

která je součástí fondu František Kaván v LA PNP. Po roce 1948 nebylo možné mnohé knihy edice Zodiak 

distribuovat ani rozpracované dokončit. V 50. letech splácel Svatopluk Klír dluhy tiskárnám za nevydané tisky, 

to ho přivedlo do obtížné finanční situace. Zemřel 28. prosince roku 1959 v Praze. 
3 P. CHALUPA: František Kaván (1866-1941) – Písemná pozůstalost, Edice inventářů číslo 421, Praha 1986. 
4 Např. František KOVÁRNA: František Kaván. Praha 1941 nebo Antonín MATĚJČEK: Malířské mládí 

F. Kavána. Praha 1946. 
5 Např. Jitka BOUČKOVÁ: František Kaván – katalog výstavy. Pardubice 1981 nebo Anna MASARYKOVÁ: 

František Kaván a Českomoravská vysočina. Praha 1962. 
6 Např. Michael ZACHAŘ: František Kaván. Praha 2001, František Kaván / hvězda Mařákovy školy. 2011 nebo 

Zuzana NOVOTNÁ: František Kaván, symbolistní, dekadentní. Praha 2012. 
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využívaným zdrojem informací, nicméně některé jeho části jsou opomíjené. Cílem tohoto 

rozboru je na ně upozornit.  

Předpokládala jsem, že se mé procházení umělcova fondu bude shodovat s jeho 

průvodcem, což se také potvrdilo.  

 

Popis fondu ,,František Kaván“ v LA PNP 

 Fond ,,FRANTIŠEK KAVÁN“ Karton 

1. Doklady Křestní list, občanské legitimace, spolkové legitimace, … 1 

2 

Korespondence 

vlastní 

 

Přijatá 
Od 61 pisatelů – Kavánovi přátelé, sběratelé, spolužáci, 

obdivovatelé, korporace 
1 

Odeslaná 

a) originály 26 adresátů 2 

b) opisy pro edice – pořízené převážně 

Svatoplukem Klírem 

48 adresátů 3 

42 adresátů 4 

Korespondence 

cizí 

a) adresováno Svatopluku Klírovi 33 adresátů 5 

b) adresovaná Miloslavu Zrůstovi 9 adresátů 5 

c) ostatní 
7 souborů 

korespondencí 
5 

3 Rukopisy vlastní 

Verše Koncepty, varianty a fragmenty básní 6 

Próza 

a poznámky 

Vzpomínky na přátele, životopisné poznámky a koncepty 

vzpomínek, seznamy obrazů pro výstavy 
6 

Literární 

odkaz 

F. Kavána 

Nevydaný sborník literárního díla 

6 

4 
Rukopisy cizí 

Vzpomínky na Františka Kavána – patrně podklad pro 

nevydaný sborník viz karton č. 8 
43 vzpomínek 7 

Vzpomínky přátel Nevydaný sborník 8 

5 Další cizí rukopisy Netýkají se Kavána, pocházejí z pozůstalosti Svatopluka Klíra 9 

6 Tisky 

Katalogy výstav, pozvánky, propagační tisky, 

novoročenek a brožury vztahující se k životu a dílu 

Františka Kavána 

52 kusů 10 

7 Výstřižky Výstřižky o životě a díle Františka Kavána 318 kusů 10 

8 Fotografie 
Portréty vlastní a rodinné, přátel, záběry z výstav, při 

práci, … 
364 kusů 11–12 

9 

Reprodukce obrazů 

Františka Kavána 

s popisem 

Reprodukce s popisem – název, rok vzniku, majitel, opis 

věnování, … - vytvořeno Svatoplukem Klírem 

 

960 kusů 13–14 

 

1. Doklady  

Osobní doklady (karton č. 1) tvoří základní dokumenty Františka Kavána ohraničující 

jeho život. Patří mezi ně opis křestního listu a úmrtní oznámení vydané radou města 

Jilemnice, které se nachází nedaleko jeho rodné vesnice, kde byl Kaván dobře znám a oblíben. 

Následují legitimace, které odkazují na mistrův spolkový a společenský život. V první řadě 

zde najdeme občanský průkaz z roku 1940, tedy rok před jeho smrtí. Zájmovou činnost malíře 

reprezentuje legitimace Klubu českých turistů. Podstatné jsou průkazy uměleckých spolků, 

které byly pro malíře podpůrnou základnou a také určitou reklamou. Je zde zastoupeno 

,,Turnovské dílo – Umělecké oddělení musea pro Turnov a okolí, výtvarný odbor“, dále 
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,,Umělecká beseda7“ s členstvím pro roku 1896-1897 a 1901-1902, ,,Podpůrný spolek na 

malířské akademii v Praze“8 – lístek je vystaven na Kavánovou jméno a roky 1893-1894, tedy 

začátky jeho studia. Legitimace malířské akademie pro roky 1893-1896. 

Nachází se zde důležitý doklad pro Svatopluka Klíra, kterým sestra Františka Kavána 

postupuje Svatopluku Klírovi v roce 1942 autorská práva. Kaván zemřel v prosinci roku 1941 

a Klír o něm začal psát rozsáhlou monografii. Soubor doplňuje Ex libris od Jaro Berana 

z roku 1937 a Kavánova navštívenka. 

Doplňujícím pramenem je promoční oznámení Františka Kavána mladšího9 (synovce 

F. Kavána) na právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze z roku 1953. 

Tyto doklady slouží jako ukázka Kavánových studijních a společenských aktivit 

v průběhu celého života, od narození přes studia až po poslední roky, kdy často a pravidelně 

své obrazy vystavoval. 

 

2. Korespondence 

Podstatnou část fondu Františka Kavána tvoří jeho korespondence – přijatá, odeslaná, 

opisy pro edici, dále korespondence cizí. Následujících pět kartonů uchovává korespondenci 

mapující podstatnou část mistrova života v mnoha jeho oblastech. Na základě zkoumání 

fondu v LA PNP si korespondoval s bezmála 100 jedinci a institucemi, přičemž toto číslo 

nebude konečné. František Kaván svůj život zasvětil malování a oslavě české krajiny. 

Zároveň se vůbec nestranil společenského života. Pouze neměl rád příliš velké sešlosti, a to ne 

z důvodu, že by neměl rád lidi či pozornost, ale že se spíš styděl. O aktivním společenském 

životě svědčí právě také velmi rozsáhlý soubor Kavánovy korespondence, ať už rodinné, 

přátelské či pracovní. Mistr patří mezi přední české krajináře, obdivované a žádané už za 

svého života. Dopisy, které můžeme pročítat ve fondu LA PNP jsou toho jasným důkazem. 

Velkým přínosem tohoto souboru je jeho rozsah, ať už co do množství korespondentů, tak do 

                                                 
7 Umělecká beseda je nejstarším a bohatou šíří svého působení i nejvýznamnějším uměleckým spolkem 

v českých zemích. V jejích třech odborech - literárním, výtvarném a hudebním – se pod heslem ,,V umění 

volnost“ a v duchu nadšené vzájemnosti a svobodomyslné tolerance sdružily roku 1863 přední osobnosti české 

kultury (Bedřich Smetana, Josef Mánes, Karel Jaromír Erben, Vítězslav Hálek, Jan Evangelista Purkyně aj.), aby 

daly po útlumu českého politického, společenského, tedy i spolkového života v 50. letech 19. století najevo 

novou ctižádost: zbavit české umění - a kulturní prostředí vůbec - provincialismu, dát mu evropský rozměr. 

http://www.umeleckabeseda.cz/ [cit. 6.9.2012] 
8 Malíř profesor Julius Mařák při vykonávání funkce ředitele výtvarné akademie zavedl pro nemajetné studenty 

podpůrný spolek, díky němuž dostávali studenti příspěvky na jídlo i ubytování. Zároveň jim umožnil, aby mohli 

prodávat svá díla i před dokončením studia. Mařák zájemcům sám ukazoval studentská díla a zprostředkovával 

tak jejich prodej, což by jinak pro studenta nebylo možné. Rané Kavánovy práce si tímto způsobem koupil 

například mecenáš Josef Hlávka nebo kardinál Schönborn.  
9 František Kaván se po smrti svého bratra Jana staral o jeho dva syny, Jana (Honzíka) a Františka (Frantíka), 

spolu se sestrou Marii. Oba synovce mistr, jeho sestra Marie a manželka Pavla podporovali, promoční oznámení 

Františka Kavána mladšího je toho jen prvotním dokladem. 
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časového rozsahu. Nejstarší dopis ve fondu je z roku 1888 pro otce, Davida Kavána, a z roku 

1889 od malíře Julia Mařáka, poslední dopisy jsou datovány rokem 1941, například pro 

manželku Pavlu Kavánovou-Šírovou, Výbor pro Kavánovy oslavy ve Hlinsku nebo od 

básníka Fráni Šrámka. Ve fondu se vyskytují pohledy, dopisnice, dopisy, často s obálkami 

a razítky.  

Účelem této práce je upozornit na zajímavé či větší soubory dopisů, které mají značnou 

vypovídací hodnotu a nebyly dosud více využity.10 

 

Korespondence je rozdělena na vlastní přijatou, v originálech (karton č. 1), a odeslanou. 

Odeslanou v originálech (karton č. 2) a v opisech (karton č. 3 a 4), které pořídil převážně 

Svatopluk Klír. Dopisy byly sebrány pro vytvoření edice, která měla být třetím svazkem 

chystané Klírovy publikace (,,Korespondence Františka Kavána“) s úvodní studií literárního 

kritika, historika a bibliofila Miloslava Novotného.  

Z dopisů přitahují největší pozornost listy od Kavánových spolužáků a kolegů umělců. 

Setkáme se zde s dopisy, většinou jednotlivinami, od malířů Oldřicha Blažíčka, Ludvíka 

Czordáka11, Jindřicha Čadíka,12 Bohuslava Baťky Dvořáka, Ferdinanda  Engelmüllera, Aloise 

Kalvody, Ludvíka Kuby, Oldřicha Lasáka, Antonína Hudečka nebo Gustava Porše. Dále 

malíře Karla Kinského, sochaře a glyptika Josefa Drahoňovského, žádost od sochaře Karla 

Lidického, aby mu Kaván seděl modelem pro bystu.  

Nachází se zde dva dopisy od malíře Josefa Šíra, kterého s Kavánem pojilo přátelství. 

Ovdovělá paní Pavla Šírová později požádala Kavána o pomoc při uspořádání pozůstalosti po 

manželovi, vzniklo mezi nimi přátelství a v roce 1930 pro oba druhé manželství. 

Malíři nebyli jedinými Kavánovými dopisovateli. Najdeme zde též autografy 

spisovatelů Petra Bezruče, Stanislava Kostky Neumanna, Emanuela z Lešehradu, Františka 

Xavera Šaldy nebo spisovatele a redaktora Horských pramenů z Horní Branné v Podkrkonoší 

Emila Flégla, v jehož dopisu se odráží okupace v roce 1938. Korespondence se spisovatelem 

Karlem Václavem Raisem byla jako jedna z mála vydána. Zpracovala ji Raisova dcera Marie 

Míšková-Raisová, která Kavána také znala. Korespondence vyšla v roce 1949, zachycuje 

                                                 
10 Soupis všech korespondentů, přijaté i odeslané korespondence zpracoval Pavel Chalupa in Pavel CHALUPA: 

František Kaván (1866-1941) – Písemná pozůstalost, Edice inventářů číslo 421, Praha 1986.  
11 Dopis od Ludvíka Czordáka z roku 1910, byť jednotlivina, je obsahově velmi nabitým a přínosným sdělením 

o tom, kde působil po dobu, kdy se s Kavánem neviděli. Kde maloval, vystavoval a jak se mu daří. Zmiňuje se 

o spolužácích Ferdinandu Engelmüllerovi, Bohuslavu Baťku-Dvořákovi, ale také Tomáši Garrigue Masarykovi. 

Dopis je zajímavý především proto, že o Ludvíku Czordákovi, studentovi Mařákovy krajinářské školy, je málo 

pramenů, a tento dopis svým souhrnným pojetím má velkou vypovídací hodnotu. 
12 Jindřich Čadík, historik umění, archeolog, profesor Karlovy Univerzity v Praze, ředitel Západočeského 

umělecko-průmyslového muzea v Plzni. 
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přátelský vztah umělců z Podkrkonoší, jejich vzájemnou podporu a inspiraci. Nejobsáhlejším 

souborem, čítajícím 63 dopisů, je korespondence s Janem Ladislavem Živným. Bibliografem, 

propagátorem desetinného knihovního třídění a Kavánovým spolužákem ze studií v Hradci 

Králové. Dopisy jsou z let 1904 až 1936 a zachycují životní osudy obou korespondentů z dob 

gymnaziálních let, jejich největších profesních úspěchů i závěru života. 

V malířově fondu převažuje korespondence s muži, ale ženy tu mají své nezanedbatelné 

místo. Mezi korespondentkami je zastoupena Ida Mařáková, manželka malíře Julia Mařáka, 

Marie Míšková-Raisová, zmiňovaná dcera spisovatele Karla Václava Raise, Marie Lebedová, 

matka tragicky zemřelého Kavánova spolužáka z Akademie Otakara Lebedy nebo Ludmila 

Řezáčová-Vocásková. Ludmila byla Kavánovou neopětovanou studentskou láskou, které psal 

verše jako mladý gymnazista, Františkovy city v té době zůstaly nenaplněné a nepochopené. 

Ludmila se provdala a Kaván oženil, později se oba znovu potkali na Kavánových výstavách 

a navázali přátelský kontakt. Poutavý soubor tvoří 36 dopisů Anně Kasperové, státní 

poštmistrové v Nové Vsi u Lomnice nad Popelkou. Jsou z období prvního Kavánova 

manželství, týkají se malování, ale především zdravotního stavu Kavánovy první ženy 

Heleny, který se začal zhoršovat, a Kavána to velmi trápilo. 32 dopisů Marii Jarošové-

Schratlové, náčelnici Sokola v Hlinsku, a manželky továrního úředníka vypovídají 

o zprostředkovávání prodeje mistrových obrazů a jejich ceně. 

Dalším okruhem dopisovatelů jsou obchodníci, továrníci, bankéři, lékaři, galeristé, 

téměř všichni také Kavánovi obdivovatelé a klienti, v neposlední řadě různá sdružení 

a korporace. Ve fondu si můžeme číst např. v dopise galeristy Františka Topiče či výrobce 

barev Josefa Štolovského. Lékařů Karla Vika, Arnošta Kruse, primáře nemocnice v Hradci 

Králové nebo Josefa Neudörfla, obvodního zubního a soudního zubního lékaře. S učitelem 

Antonínem Baudyšem z Hlinska Kaván v 18 dopisech rozebíral zdravotní stav své první ženy, 

malířské záležitosti i ceny, za které obrazy prodával. Dopisy přinášejí informace nejen 

pracovní, obchodní a zdravotní, ale mnohdy přátelská a velmi osobní sdělení. Ze sdružení je 

zastoupena Jednota umělců výtvarných - Praha, Klub českých turistů - Praha, Družstevní 

noviny - Praha, Sdružení výtvarných umělců severočeských – Hradec Králové nebo 

Ministerstvo školství a národní osvěty – Praha. S dlouhodobým místem Kavánovy tvorby, 

Hlinskem, je spjata korespondence s redakcí Zpravodaje Českomoravské vysočiny 

a Výborem pro Kavánovy Oslavy v Hlinsku. 
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Rodinnou korespondenci zastupují tři dopisy otci Davidu Kavánovi a především soubor 

155 dopisů druhé manželce Pavle Kavánové-Šírové, který jsem edičně zpracovala v rámci své 

bakalářské práce.13 

 

V korespondenci cizí (karton č. 5) jsou uloženy dopisy adresované Svatopluku Klírovi, 

které se týkají Františka Kavána. Svatopluk Klír plánoval vydat ve své knižní edici Zodiak 

čtyřsvazkovou publikaci o Františku Kavánovi. Část z dopisů sloužila jako podklad pro II. 

svazek ,,O Františku Kavánovi – vzpomínky přátel.“ Na základě podkladů z tohoto kartonu 

byla zpracována část článků do publikace. Podklady jsou uloženy v kartonu č. 7 jako 

Rukopisy cizí, samotné vzpomínky v kartonu č. 8. 

Pozornost si soubor 13 dopisů od malíře Gustava Porše14 adresovaných Svatopluku 

Klírovi v roce 1944 a 1945. Porš v nich Klíra informuje o rodinách, kde ví, že se vyskytují 

Kavánovy dopisy, které by mohl použít pro připravovanou monografii. 

Dopis Otty Kočího, tehdy ředitele Krkonošského muzea v Jilemnici, z roku 1957 je 

nejnovějším dopisem v celém fondu a je jasným dokladem Klírova zájmu o Kavána a snaha 

sesbírat co nejvíce informací až do posledních let jeho života.15 

Miloslav Zrůst byl prokurista Společnosti  pro zpeněžení lihu, bytem v Praze, 

a obdivovatel mistrovy tvorby. Dopisy adresované jemu se týkají přípravy Kavánových oslav 

v Hlinsku k příležitosti jeho 75. narozenin.16 Obsahově bohaté jsou dopisy od Karla Kleina 

a Výboru pro Kavánovy oslavy Hlinsku, jehož jednatelem byl také Klein. 

Korespondenční činnost druhé Kavánovy manželky Pavly a sestry Marie je v průvodci 

po fondu umístěna jako ,,ostatní“. Vypovídají nejen o mistrovi, ale především o obou dámách 

samotných, které pro Kavánův soukromý i pracovní život mnoho znamenaly a hlavně 

vykonaly. Osm dopisů Marie Kavánové Pavle Kavánové-Šírové rozhodně stojí za povšimnutí. 

Přibližují všední den mistrovy domácnosti, obchodní záležitosti a organizaci společenského 

života. 

 

                                                 
13 Eliška CHARVÁTOVÁ: František Kaván v pramenech Památníku národního písemnictví a Archivu Národní 

galerie – bakalářská práce. Praha 2011. 
14 Gustav Porš, český krajinář působící  převážně na Českomoravské vrchovině, vystudoval Akademii umění 

u Jana Preislera a Vlaho Bukovace. Zdroj abART, http://abart-full.artarchiv.cz/osoby.php?x=-806&y=-

286&Fprijmeni=por%C5%A1*&Fjmeno=gustav*&FnarozDen=&FnarozMes=&FnarozRok=&Fmisto=&Fumrti

Den=&FumrtiMes=&FumrtiRok=&Fmistoumrti=&Fobor= cit. 11.11.2013. 
15 Svatopluk Klír (26.91896-28.12.1959). 
16 Výbor pro Kavánovy oslav v Hlinsku v Čechách, 6.-27.7.1941, jednatelem byl redaktor časopisu ,,Zpravodaj 

Českomoravské vysočiny“ Karel Klein. 
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3. Rukopisy vlastní 

Stěžejní část kartonu (č. 6) tvoří nevydaný sborník literárního díla Františka Kavána. 

Měl se stát prvním svazkem nevydané publikace, na které Svatopluk Klír pracoval, s názvem 

,,Literární odkaz Františka Kavána.“ V LAPNP je uložen kompletní strojopis s edičními 

poznámkami Svatopluka Klíra a naznačenou grafickou úpravou. Obsah svazku je dělen na 

čtyři části. První, od Miloslava Novotného - ,,Verše malířovy“, což je studie ke Kavánově 

básnické tvorbě. Druhou částí je 277 mistrových básní a fragmentů. Třetí část se týká 

Kavánových vzpomínek na přátele a umělecké studie, které o nich napsal – o svém učiteli, 

malíři Juliu Mařákovi, přátelích a spolužácích Antonínu Slavíčkovi, Jaroslavu Panuškovi, 

Baťkovi-Dvořákovi a sochaři a glyptikovi Josefu Drahoňovském. Čtvrtou část tvoří 

Kavánovy vzpomínky. Skládají se z ,,Krajinářovy životní zpovědi“, ,,Malého životopisného 

přehledu“ a ,,Životní zpovědi mistra Františka Kavána.“ 

V kartonu jsou dále uloženy koncepty a podkladové materiály k tomuto prvnímu 

svazku. 

 

4. Rukopisy cizí  

Rukopisy cizí (karton č. 7) jsou příspěvky přátel Františka Kavána, které Svatopluk Klír 

oslovil při sbírání podkladů pro chystanou publikaci. Rozeslal jim dopisy a poprosil je, zda by 

mu napsali vzpomínku na mistra, popsali zážitky s ním spojené a pomohli mu ve vytváření 

soupisů Kavánova díla.  

Nevydaný sborník (karton č. 8), který měl být druhým svazkem publikace připravované 

Klírem, se měl jmenovat ,,O Františku Kavánovi – vzpomínky přátel.“ Jeho strojopis 

s rukopisnými poznámkami S. Klíra a s naznačenou grafickou úpravou je uložen v kartonu 

č. 8.  Text je složen z 51 kratších či delších vzpomínek na Františka Kavána, které S. Klír 

upravil a sestavil na základě podkladů - ,,rukopisů cizích“ z kartonu č. 7 a korespondence 

z kartonů č. 2, 3, 4 a 5. Velkou výhodou uložení v LA PNP je, že v průvodci po fondu je 

karton č. 8 popsán a seřazen abecedně dle příjmení ,,přispěvatelů“ do sborníku, a zároveň 

v závorce uvádí číslo stránky, kde se příspěvek nachází už v uspořádaném sborníku. 

 

5. Další cizí rukopisy  

Rukopisy (karton č. 9) pocházejí z pozůstalosti Svatopluka Klíra. Netýkají se sice osoby 

Františka Kavána, ale slouží jako ukázka editorské a grafické práce Svatopluka Klíra pro 
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vydavatelství Aventinum.17 Zejména sborník veršů českých básníků Vlast a překlad italské 

básně Stár jsem Františkem Halasem, redigovaný Svatoplukem Klírem.  

 

6. Tisky  

Velmi přínosná je složka tisků (karton č. 10) týkajících se Kavána, z nichž pozornost 

zasluhují zejména katalogy výstav.18 Pro badatelské účely je zde možné využít výstavní 

katalogy, ale také propagační tisky, pozvánky, novoročenky a brožury vztahující se k dílu 

Františka Kavána. Výhodou zkoumaného fondu je, že jsou zde všechny tisky pohromadě 

a uložené v jednom kartonu. Lze je studovat je např. v Národní knihovně v Praze, ale varianta 

v LA PNP je pro badatele výhodná z důvodu možnosti studovat všechny tisky naráz. Je 

potřeba zdůraznit, že katalogy a drobné tisky v tomto fondu pocházejí ze sběratelské aktivity 

Svatopluka Klíra,19 a proto tisky zhruba od roku 1959 zde naopak shromážděny nejsou. Na 

druhou stranu počátek 60. let je přelomovým obdobím v oblasti studování života a díla 

Františka Kavána, daný soubor proto i tak tvoří významný celek. 

Cenou součástí fondu jsou pozvánky na výstavy a aukční katalogy. Díky těmto 

pramenům si badatel může vytvořit přehled o výstavní činnosti mistra Kavána, která byla 

velmi rozsáhlá, především v období po roce 1928, kdy se podruhé oženil. Součástí katalogů 

byly soupisy vystavených děl, stejně tak soupisy najdeme ve zmiňovaných aukčních 

katalozích. Výstavy v dané době probíhaly jako prodejní a na těchto tiskovinách uložených 

LA PNP je možné vytvořit si představu o množství obrazů, které vyšly ze štětce malíře 

Františka Kavána. 

 

7. Výstřižky  

Ve fondu jsou zastoupeny v hojné míře (cca 318 kusů) výstřižky (karton č. 10), které 

s největší pravděpodobností vycházejí také z činnosti Svatopluka Klíra, a sloužily jako 

podklad pro jeho práci. Nejvíce výstřižků se týká Kavánovy výstavní tvorby 

a životních jubileí, především 75. narozenin slavených v roce 1941. Výstřižky dále recenzují 

publikace, které se mistra týkají a v neposlední řadě zde najdeme zprávy o jeho úmrtí 

a následné hodnocení jeho života a díla. 

Je potřeba ještě jednou zdůraznit nespornou výhodu, která je založena na velkém 

množství cenných, obsahově bohatých a mnohdy neprobádaných pramenů zpřístupněných na 

jednom místě. 

                                                 
17 Viz pozn. č. 5. 
18 P. CHALUPA: František Kaván…, s. 4. 
19 Svatopluk Klír (1896-1959) 



IX 

 

 

8. Fotografie  

Kartony ukrývají 364 kusů fotografií (karton č. 11 a č. 12), které dokumentují osobní a 

veřejný život Františka Kavána. Jedná se o rozsáhlý soubor pořízený patrně za účelem 

shromáždění vhodných snímků, které by mohly být použity pro chystanou Klírovu monografii 

o Kavánovi. 

Fotografie jsou primárně uspořádány ve třech velkých souborech, které jsou členěny 

více či méně tematicky, nicméně nejsou žádným způsobem striktně řazeny, pročíslovány nebo 

opatřeny seznamem. Tyto dva celky doplňují další menší složky s fotografiemi. Fotografie 

v první složce dokumentují především Kavánovu pamětní desku v Libuni a výstavu z oslav 

Františka Kavána v Libuni v roce 1951. Snímky zachycují instalaci výstavy a dokumentují tak 

nejen způsob prezentace obrazů, ale hlavně konkrétní díla, a tím také jejich pohyb mezi 

sběrateli, kupci a obdivovateli Kavánovy tvorby. 

První z větších souborů s názvem ,,Českomoravská vysočina ve fotografii“ čítá přibližně 

192 kusů fotografií mistra Kavána, jeho rodiny, přátel, spolužáků, míst pobytů a instalací 

výstav. Fotografie jsou uloženy v menším, na míru vyrobeném kartonu, kde je uvedený název 

souboru fotografií. V rámci tohoto celku je v krabičce zvlášť uloženo 68 fotografií, které jsou 

označeny jako rodinné a jsou na zadní straně popsané. Fotografie ze Štencova grafického 

závodu na Praze I. jsou často reprodukovány v katalozích a v souvislosti s Kavánem 

nejznámější. Za pozornost stojí snímky pořízené fotografem Josefem Binkem.20 Jde o sérii 

šesti snímků pořízených ve Vítanově v roce 1914, kdy Kaván maluje v přírodě v doprovodu 

inspektora Jana Dachovského a zmiňovaného fotografa a továrníka Josefa Binka, kteří se 

navzájem vyfotografovali. Snímky zachycují jak Dachovského, tak Binka v mistrově 

společnosti. Jako celek je série velmi hezká a v podstatě neznámá, používaný z ní byl jeden 

snímek, kde je Kaván samotný (viz příloha). 

Druhý z větších souborů má název ,,František Kaván ve fotografii I.“ a čítá 59 kusů 

fotografií. Tematicky je soubor podobný s předešlým – rodinné fotografie, fotografie přátel, 

spolužáků, míst Kavánova pobytu. Fotografie jsou dobře zpracovány, nalepeny na tvrdém 

kartonu, překryté cigaretovým papírem a dobře popsané rukou Svatopluka Klíra. Nechybí rok 

či přesné datum pořízení, kdo fotografoval a co je na snímku zachyceno. 

                                                 
20 Josef Binko (1879-1960), amatérský fotograf, tvůrce ušlechtilých fotografických tisků, představitel české 

dokumentační fotografie, průmyslový podnikatel. Vedle portrétní fotografie se soustředil na krajinářskou 

a místopisnou fotografii. Vysokou uměleckou a dokumentační hodnotu mají jeho snímky Českomoravské 

vysočiny. Více in P. Scheufler: Galerie c. k. fotografů, Praha 2001 a  P. Scheufler: Josef Binko, Praha 2006. 

Zdroj: http://www.scheufler.cz/cs-CZ/fotohistorie/fotografove,b,binko-josef,73.html cit. 3.11.2013. 
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Další z větších souborů s názvem ,,František Kaván ve fotografii II.“ je uložen v kartonu 

č. 12, jedná se o cca 100 fotografií F. Kavána a jeho přátel. Opět uspořádaných Svatoplukem 

Klírem a popsaných Klírem i Františkem Kavánem. Soubor v sobě skrývá i momentky 

z vytváření busty F. Kavána profesorem Havlasem21 nebo fotografii portrétu F. Kavána od 

Oldřicha Lasáka.22 

Fotografie z tohoto fondu skýtají velký prostor k výběru fotografií z mistrova života pro 

monografie, katalogy a další texty týkající se jeho života. Najdeme zde snímky, které byly 

publikovány častěji, i naprosté novinky. 

 

9. Reprodukce obrazů Františka Kavána s popisem  

Obsah těchto dvou kartonů (karton č. 13 a č. 14) tvoří z velké části fotografie 

jednotlivých mistrových obrazů, které měly sloužit pro vytvoření již zmiňovaného soupisu 

Kavánových obrazů, na kterém pracoval Svatopluk Klír. Soupis se měl stát III. svazkem 

s názvem ,,Soupis malířského díla Františka Kavána,“ jehož úvodní studii měl napsat Dr. Jan 

Květ.23 Jednotlivé fotografie jsou z větší části popsány -  Klír uvádí název obrazu, rok 

vytvoření a pokud se mu podařilo informaci dohledat, tak také jméno majitele či majitelů, 

někdy i s adresou. Pokud byl obraz už v té době nezvěstný, je to také uvedeno, včetně odkazů 

na jeho poslední publikování. 

Ostatní fotografie obrazů jsou připraveny pro jejich popsání, jako by stále čekaly na 

určení názvu. Na základě těchto dvou kartonů a popisů fotek lze určit minimálně 98 majitelů 

a sběratelů Kavánových děl. Můžeme si udělat alespoň přibližnou představu o množství 

obrazů, které byly v době, kdy S. Klír prováděl soupisové práce, v držení konkrétních jedinců. 

Informace uvedené na soupisových kartách jsou cenné pro sledování pohybu uměleckých děl. 

Karton skrývá další překvapení v oblasti nevydaných publikací o Františku Kavánovi. Je 

zde uložen koncept obrazové knihy ,,František Kaván: Na hranicích krajinářství – Vise 

znavených duší“ s úvodním slovem Svatopluka Klíra. Jedná se o výběr Kavánových děl ze 

                                                 
21 Prof. Ladislav Havlas (19071988), český pedagog, glyptik, sklářský výtvarník a sochař. Zdroj: Informační 

systém abART, http://abart-full.artarchiv.cz/osoby.php?i=1&Fmistoumrti=&Fprijmeni=Havlas&Fjmeno=& 

FnarozDen=&FnarozMes=&FnarozRok=&FumrtiDen=&FumrtiMes=&FumrtiRok=&Fmisto=&Fobor= cit. 

3.11.2013. 
22 Oldřich Lasák (1884-1968), český malíř, grafik, restaurátor, básník a scénograf. Zdroj: Informační systém 

abART, http://abart-full.artarchiv.cz/osoby.php?i=1&Fmistoumrti=&Fprijmeni=Las%C3%A1k&Fjmeno=& 

FnarozDen=&FnarozMes=&FnarozRok=&FumrtiDen=&FumrtiMes=&FumrtiRok=&Fmisto=&Fobor= cit. 

3.11.2013. 
23 Jan Květ (1896-1965), český pedagog, historik umění, grafik, scénograf a typograf. Zdroj: Zdroj: Informační 

systém abART, http://abart-full.artarchiv.cz/osoby.php?x=-806&y=-286&Fprijmeni=kv%C4%9Bt&Fjmeno 

=jan&FnarozDen=&FnarozMes=&FnarozRok=&Fmisto=&FumrtiDen=&FumrtiMes=&FumrtiRok=&Fmistou

mrti=&Fobor= cit. 3.1.2013. 
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společné práce studentů Mařákovy školy na pražské Akademii umění okolo roku 1893, ze 

studentského ,,časopisu“ či alba. V konceptu knihy měly být reprodukce Kavánových děl 

právě z tohoto studentského alba. Svatopluk Klír si byl vědom hodnoty tohoto malířského 

období – symbolistního až dekadentního u Františka Kavána i jeho spolužáků – Panušky, 

Lebedy, Kalvody a dalších. Tato díla v poslední době dostala prostor na výstavě pořádané 

Národní galerií v Praze v roce 2012 ,,František Kaván – symbolistní, dekadentní“, ke které 

vyšel katalog zpracovaný Zuzanou Novotnou.24 

 

Fond František Kaván uchovávaný v Literárním archivu Památníku národního 

písemnictví je největším archivním souborem umělce v archivní síti České republiky. Zároveň 

je životním dílem Svatopluka Klíra, který připravoval o Kavánovi soubornou čtyřsvazkovou 

publikaci, která měla reflektovat jeho život, literární i malířské dílo a soubor korespondence. 

Toto monumentální dílo připravované v rámci edici Zodiak25 bohužel nikdy nevyšlo. 

Svatopluku Klírovi bylo po únoru 1948 zakázáno distribuovat tituly z edice, nemohl dokončit 

rozpracované tituly a zároveň měl zaplatit za nevydané knihy tiskárnám. Dostal se do obtížné 

finanční situace a připravovaná publikace o Kavánovi se do tisku již nedostala. Přesto dále 

pokračoval ve shromažďování informací a pokračoval na soupisových pracích až do konce 

svého života. Jeho dílo včetně podkladových materiálů je dnes uloženo v Památníku 

národního písemnictví, přičemž dva svazky plánované tetralogie jsou připraveny 

i s naznačenou grafickou úpravou. Fond je ojedinělým zdrojem informací o členech 

Kavánovy rodiny. O otci, první ženě Heleně Kavánové, druhé ženě Pavle Kavánové-Šírové, 

sestře Marii Kavánové či o synovcích. Korespondence a vzpomínky přátel na mistra jsou 

zároveň obrazem společnosti od počátku 20. století do jeho první poloviny.  

Fond Literárního archivu Památníku národního písemnictví je oslavou podkrkonošského 

malíře a předního českého krajináře Františka Kavána. Zároveň ukázkou práce nakladatele 

Svatopluka Klíra, která souhrou okolností nemohla být naplněna. Čtrnáct kartonů fondu je 

pokladnicí poznatků o umělci, způsobu jeho tvorby, organizaci soukromého i společenského 

života. Zdaleka ne všechny ovšem byly dosud badatelsky využity, a jsou stále výzvou, kterou 

stojí za to přijmout. 

                                                 
24 Z. NOVOTNÁ: František Kaván – symbolistní, dekadentní. Praha 2012. 
25 Edice Zodiak vycházela v nakladatelství Aventinum, které založil Otakar Štorch-Marien, a Klír pro něj 

graficky upravoval knihy. V jejím rámci vyšla také kniha Miloslava Bureše: Krajiny Františka Kavána / básně 

z let 19411943, kterou doplnil ilustracemi Karel Svolinský, jsou to básně inspirované obrazy a životem 

Kavána. 

Více in Evženie ŠNAJDROVÁ: Svatopluk Klír a jeho Zodiak. Muzejní a vlastivědná práce, 1994, roč. 32, č. 1, 

s. 5152. 



XII 

 

Příloha č. 2 

 

Fond ,,František Kaván“ v Literárním archivu Památníku národního písemnictví  

- fotodokumentace 

 

Karton č. 1 – osobní doklady 
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Karton č. 1 

Ex libris a navštívenka 

 

 



XIV 

 

Karton č. 1 

Korespondence přijatá 

Ferdinand Engelmüller Františku Kavánovi 
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Karton č. 1 

Korespondence odeslaná 

František Kaván Cínu Jelínkovi 
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Karton č. 10 

 

Tisky 
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Karton č. 11 

Fotografie Josefa Binka, 21. 5. 2014, Vítanov 

 

František Kaván s Janem Dachovským 

 

 
 

S továrníkem a fotografem Josefem Binkem 
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Karton č. 13 

 

Karta obrazu ze soupisu díla Františka Kavána 
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Karta obrazu ze soupisu díla Františka Kavána 
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Příloha č. 3 

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. Transliterováno. 
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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 
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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. 
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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. 

 



XXVI 

 

Příloha č. 4 

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. 

FK–PKŠ, č. 113 
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Dopisní papír ,,František Kavan, akademický malíř.“ 

Dvojlist formátu 22,4 x 29 cm, papír nelinkovaný 

FK–PKŠ, č. 114 
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Dopisní papír ,,Pavla Kavanová.“ 

Dvojlist formátu 22,4 x 29,2 cm, papír nelinkovaný. 

FK–PKŠ, č. 144 
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Dopisní papír ,,František Kavan.“ 

Dvojlist formátu 21 x 26,6 cm, papír nelinkovaný. 

FK–PKŠ, č. 12  

 

  
 

 
 



XXX 

 

Pohlednice ,,Jan Šír: Loučení s parfosními hony v Pardubicích“  

13,9 x 9,3 cm 

FK–PKŠ, č. 103 

 

 
 

 
 

 



XXXI 

 

Pohlednice ,,Jan Šír: Zima na Českomoravské vysočině.“  

13,8 x 9,1 cm 

FK–PKŠ, č. 109 

 

 
 

 



XXXII 

 

Korespondenční lístek  

14,7 x 10,6 cm 

FK–PKŠ, č. 91 
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Pohlednice s reprodukcí obrazu Františka Kavána ,,U nás.“ 

Dvojlist formátu 16 x 9,8 cm, nelinkovaný 

FK–PKŠ, č. 92 

 

 
 



XXXIV 

 

Obálka dopisu 

FK–PKŠ, č. 32 

 

 
 

 
 



XXXV 

 

Dopis 

FK–PKŠ, č. 32 

11,2 x 16,9 cm, papír linkovaný 

 

 
 

 

 

 
 

  

 
 

 

 

 



XXXVI 

 

 

Dopis  

FK–PKŠ, č. 105 

14,3 x 20,6 cm, papír čtverečkovaný 
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Dopis F. Kavána O. Blažíčkovi (ANG, f. OB, 8/7, č. 2) 

 

 
 



XXXVIII 

 

Dopis O. Blažíčka F. Kavánovi, obálka  (PNP, f. FK, kart. 1, inv. č. LA 71/71 000018, č. 2) 

 

 
 

 
 



XXXIX 

 

 

 

 
 

 
 



XL 

 

Dopis F. Topiče F. Kavánovi (PNP, f. FK, kart. 1, inv. č. LA 71/71 000055, č. 1) 

 

 
 



XLI 

 

Rukopis L. J. Živného (PNP, f. LJŽ, kart. 1) 

 

 
 

 



XLII 

 

Dopisní papír ,,František Kaván, ak. malíř, Libuň u Jičína 117“  

(ANG, f. OB, 26/15, č. 8) 

 

 
 

 
 

 



XLIII 

 

 

 

 
 

 



XLIV 

 

Pohlednice ,,František Kaván: Zazimované tání“ (ANG, f. OB, 26/15, č. 6) 
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Příloha č. 5 

Fotografie 

 

František Kaván 

 

 
 



XLVI 

 

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

 
 

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

 



XLVII 

 

 

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

 

 
 

František Kaván při malování 

 

 
 



XLVIII 

 

František Kaván a MUDr. Arnošt Krus 
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Příloha č. 6 

 

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 

 

 
 



L 

 

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

 

 
 

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

 

 



LI 

 

F. Kaván: ,,Rozkvetlá louka,“ okolo roku 1900, olej na lepence, 25 x 37 cm 

 

 
 

F. Kaván: ,,Z okolí Vítanova,“ okolo roku 1905, olej na lepence, 25 x 37 cm 
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Příloha č. 7 

Seznam Kavánových obrazů na výstavě v Novém Bydžově, konané od vánočních svátků 

v roce 1907 do prvního týdne ledna roku 1908. 

 

Soupis obrazů Živný přespal do své vzpomínky na malíře podle Kavánova vlastního 

rukopisu, chtěl jej alespoň tak zachovat pro budoucnost. Živný uvádí, že všechny obrazy 

v předkládaném seznamu, byly vytvořeny nejpozději v roce 1907, kdy byly uveřejněny na 

výstavě. Většina měla vzniknout těsně před výstavou. U obrazu č. 10 ,,Zima u Hlinska“ 

a č. 26 ,,Z České Sibiře“ připojil Živný poznámku, že vznikly za malířova pobytu ve Vítanově 

v letech 1904–1907, i když ve Vítanově maloval už v roce 1903. 

 

Malé obrazy: 

1. ,,Můstek“      30 K. 

2. ,,Obůrka na podzim“    25 K. 

3. ,,Městečko na kopci“    30 K. 

4. ,,Podzimní mlhy“     25 K. 

5. ,,Listopad“      30 K. 

6. ,,S jara“      25 K. 

7. ,,Žene se déšť“     30 K. 

8. ,,Říjen“      30 K. 

 

Obrazy čtvercového formátu: 

9. ,,Večer za tání“     25 K. 

10. ,,Zima u Hlinska“     40 K. 

11. ,,Jarní večer“     35 K. 

12. ,,Paseka při západu“    35 K. 

13. ,,Ovesné snopky“     40 K. 

14. ,,Štiplavo“      40 K. 

15. ,,K večeru na vrších“    30 K. 

16. ,,Šeřín v Krkonoších“    30 K. 

17. ,,Podzimní mračna“    30 K. 

18. ,,Po západu“     30 K. 

19. ,,Tání“      30 K. 

20. ,,Příprašek“     40 K. 

 

Největší obrazy: 

21. ,,Ze Žďáru u Staré Paky“    45 K. 

22. ,,Horské louky a ouhory“    40 K. 

23. ,,Pod horami“     55 K. 

24. ,,Žito zraje“     35 K. 

25. ,,Břízky“      50 K. 

26. ,,Z České Sibiře“     50 K. 

27. ,,Zvětralý površek“    40 K. 

28. ,,Cesta k lesu“     50 K. 

29. ,,Polní motiv krkonošský“   35 K. 

30. ,,Vlčí mák“     35 K. 

31. ,,Na vršku“     50 K. 

32. ,,U chalupy“     55 K. 

33. ,,Lada v chumelici“    35 K. 

34. ,,Jaro na Českomoravské vysočině“   45 K. 

35. ,,Krkonoše od Levínské Olešnice“ – tempera 50 K. 
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36. ,,Lesík na jaře“     55 K. 

37. ,,Polní motiv u Hlinska“    40 K. 

38. ,,Podlevín u Nové Paky“ – tempera  50 K. 

39. ,,Podkrkonošský kout“    40 K. 

40. ,,Kumbruk a svah Levína (s jara)“  50 K.   
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Příloha č. 8 

Kavánovy schematické náčrty obrazů: 

 

F. Kaván L. J. Živnému  

(ANG, f. FK, č. 7; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001077, č. 6 – strojopisný opis téhož dopisu) 
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F. Kaván F. Topičovi (ANG, f. FT (111), kart. 1, př. č. 3111, č. 17) 
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Příloha č. 9 

František Kaván – portrét 

    
 

   



LVII 

 

  

Příloha č. 10 

František Topič – portrét, Topičovo knihkupectví 

 

  
 

 



LVIII 
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Příloha č. 11 

Oldřich Blažíček – portrét, ukázka díla 

 

 
 

 



LX 

 

O. Blažíček: ,,Velký lom na Štramberku,“ 1917–1920, olej na plátně, 148 x 179 cm, Národní 

galerie v Praze  

 

 
 

O. Blažíček: ,,Chalupy v Paběnicích,“ 1935, olej na plátně, 100 x 140 cm 
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Příloha č. 12 

Ladislav Jan Živný – portrét, ex libris 
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Příloha č. 13 

Svatopluk Klír – portrét, ilustrace z Rozprav Aventina (roč. 1, č. 7, 1926),  

Edice krásných knih Zodiak – upoutávka na monografii o F. Kavánovi  

(PNP, f. FK, kart. č. 10) 

 

     
 

 

 

    



LXIII 

 

Příloha č. 14 

Biografie Františka Kavána na základě korespondence s manželkou Pavlou Kavánovou-

Šírovou
 

POBYT VÝSTAVY 

 

SOUKROMÍ, 

ZDRAVOTNÍ STAV 

 

SPOLKY, 

ČLENSTVÍ 

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

členství 

1925 

 

1930 

 

Svobodné 

Hamry u 

Trhové 

Kamenice, 

Streislerova1 

(Štrajzlerova)2 

hospoda, 

čp. 26 

 

 
9. 7. 

1926 
Zemřela manželka Helena3 

1927 
Výstava severních Čech, 

Mladá Boleslav4 

  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 

Pobyt 

v Kuněticích u 

Pardubic u 

známých Pavly 

Šírové,6 

 

1929 

duben 

 

květen 

 

Výstava JUV: Julius Mařák 

a jeho žáci,7 

Praha 
1929, 

zima 

,,přižáh si 

při 35°C 

levou 

nohu“8 

1929 

Vstup 

do JUV 

v Praze9 

 
Členská výstava JUV,10 

Praha 

1930 

 

1937 

Tzv. druhý 

libuňský pobyt 

(19301941),11 

Libuň, čp. 117, 

koupě 

v květnu, 

usadili se 

v červnu 

 

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 

  
1932 

listopad 

Výstava JUV v pražském 

Obecním domě 

 obrazy Oty Bubeníčka, 

Františka Kavána 

a Jaroslava Panušky23 

1932 

prosinec 

Hradci Králové, první 

výstava24 
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1933 
Hořice25 

1933 Pořízeno auto26 
Prostějov27 

1934 
Pardubice, 28 první výstava, 

doplněná obrazy Jana Šíra29 
1934 

Prudký zánět ledvin,30 těžký zánět 

plic vyléčen MUDr. Arnoštem 

Krusem31 

1935 
Plzeň32 

  
Ostrava33 

  

1936 

Hradec Králové, velká 

výstava 

 k umělcovým 

sedmdesátinám34 

  

1936 

Souborná výstava JUV 

v Praze  

 k umělcovým 

sedmdesátinám35 

Trutnov36 

1937 

 

1938 

Dolní Kalná, 

vila37 čp. 4038 

1937 

léto 
Turnov39 

1938 

 

1941 

Libuň, čp. 117, 

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 

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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