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Anotace 

Tato rigorózní práce představuje edičně zpracovaný soubor korespondence malíře 

Františka Kavána (1866–1941), žáka Mařákovy školy, s jeho druhou manželkou Pavlou 

Kavánovou-Šírovou, nakladatelem a galeristou Františkem Topičem, malířem Oldřichem 

Blažíčkem a knihovníkem a bibliografem Ladislavem Janem Živným. Edice vychází ze 

souborů dopisů uložených v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v Praze 

a Archivu Národní galerie v Praze. Korespondence přináší informace k životu malíře v letech 

1894 až 1941. V práci jsou zhodnoceny použité prameny a literatura, následuje ediční 

poznámka s popsanými postupy badatelské práce a edičního zpracování, doplněná 

o charakteristiku editora Svatopluka Klíra. Následují samostatné kapitoly edice, věnované 

jednotlivým adresátům, sestavené na základě tematicky řazených výňatků z celkového počtu 

259 dokumentů opatřených poznámkovým aparátem. Plnotextové edice zmíněných 

dokumentů jsou součástí mé bakalářské a diplomové práce, z kterých předkládaný text 

vychází. Práce je doplněna rejstříky, seznamem pramenů a literatury. Edičně zpracované 

dopisy Kavána od konce 19. do druhé poloviny 20. století přinášejí nový pohled na život 

a práci významného českého krajináře, jeho třech přátel, kteří vynikali ve svých oborech 

a vliv, který na umělce a jeho tvorbu měla jeho druhá manželka Pavla.  

Summary 

This rigorous thesis presents compiled and edited collection of letters from the czech 

landscape painter František Kaván (1866–1941), a scholar of Julius Mařák´s painting school, 

to his second wife Pavla Kavánová-Šírová, the publisher and gallerist František Topič, the 

painter Oldřich Blažíček and the librarian and bibliographer Ladislav Jan Živný.  The edition 

is  based on 259 letters kept in the Museum of Czech Literature in Prague and the Archives of 

the National Gallery in Prague. The correspondence describes a life of the painter from the 

year 1894 to 1941. The rigorous thesis  analyses and comments approachable literature and 

deals with relevant sources of material. Editorial comment summarizes principles and 

methods applied in this thesis, one part is dedicated to the editor Svatopluk Klír. The main 

parts are chapters based on commentary of selected passages of 259 edited documents with  

further relevant information in the apparatus. A part of the thesis are indices and list of 

sources and literature. Fulltext edition of mentioned documents is a part of my bachelor and 

diploma thesis. This edition of Kaván´s letters from 19th to second part of 20th century 

reflects till now uncompiled sources and throug them give as a new insight into life and work  

the significant czech landscape painter, his three friends who excelled in their disciplines and 

influence of his second wife Pavla on his work. 
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Úvod 

 

Malíř a básník František Kaván mě provází již poměrně dlouhou dobu. Seznámili jsme 

se při mých prvních prohlídkách jilemnického muzea, kde malířovy obrazy tvoří nedílnou 

součást výstavní expozice. Představují pro mě jednotlivá okna do krkonošské krajiny všech 

ročních dob, která ukrývají příběhy z umělcova života. Postupně ve mně jejich úryvky 

probouzely čím dál větší zvědavost. Od ní byl jen kousek k objevení dokumentů psaných 

malířovou rukou, kterou téměř denně svíral malířský štětec a svěřoval jeho prostřednictvím 

své myšlenky a pocity obrazům.  

Seznámení s umělcem jsem prohloubila na půdě archivů, kdy se dokumenty uložené 

v jeho osobních fondech staly mnoha stovkami oken do malířovy tvorby, života i duše. Tehdy 

vůbec netušíc rozmanitost Kavánova osudu, začetla jsem se do dopisů, které mnoha životními 

peripetiemi stíhaný malíř odesílal ze Svobodných Hamrů a Libuně své druhé manželce. 

Korespondence jako pramen osobní povahy mi vždy byla blízká a toto první archivní setkání 

s F. Kavánem, které mi korespondence zprostředkovala, téměř okamžitě rozhodlo, že na jejím 

základě vznikne má bakalářská práce. Dopisy adresované malířem jeho manželce Pavle 

Kavánové-Šírové jsem zpřístupnila formou edice. Už v průběhu její tvorby jsem objevila, že 

Kavánovo rozsáhlé výtvarné dílo doprovází množství dalších pramenů, které poskytují nové 

pohledy na život českého krajináře, a tato pomyslná okna dosud nebyla pořádně otevřena. 

Skrze dopisy osobnost malíře opět ožívá, čtenáři alespoň částečně umožňuje znovu 

pozorovat mistra při práci, téměř se mu koukat přes rameno. Mým přáním bylo dále čerpat 

z pramenů osobní povahy, které jsou mi blízké, a navázat již na mnou zpracovanou 

korespondenci. Chtěla jsem ji rozšířit o soubory, které by Kavána více odpoutaly od 

manželských a partnerských starostí, a představit jej v odlišné fázi jeho života z dalšího úhlu 

pohledu. V diplomové práci jsem se proto rozhodla edičně zpracovat další větší soubor 

korespondence malíře s jeho spolužákem, knihovníkem a bibliografem, Ladislavem Janem 

Živným. Doplnila jsem jej o korespondenci s nakladatelem a galeristou Františkem Topičem 

a malířem a pedagogem Oldřichem Blažíčkem. L. J. Živného jsem si jako Kavánova přítele 

v korespondenci zvolila sama, a dá se říci, že F. Topič a O. Blažíček si zvolili mě. Řízením 

provázanosti archivních fondů se zde v jednom malířském příběhu setkávají přátelé, spolužáci 

a kolegové různých oborů, které spojila láska k umění.  

V předkládané rigorózní práci jsem se rozhodla obě mé předcházející závěrečné práce 

spojit. Mou volbu provázel fakt, že tyto edičně zpracované dopisy pokrývají celý život malíře 

od roku 1894, tedy závěrečných let studia na pražské výtvarné akademii, až téměř po jeho 
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poslední dny roku 1941, kdy stále setrvával v tvůrčí činnosti. Svým časovým záběrem 

pokrývá všechny stěžejní okamžiky, které malíře formovaly. Odchod z malířské akademie 

provázený značným vnitřním rozporem, první manželství, úspěch jeho obrazu na světové 

výstavě v Paříži, objevování Českomoravské vysočiny provázené častým stěhováním 

a pravidelnou účastí na výstavách. Ztráta milované ženy a hledání nového smyslu života, 

který přichází v podobě druhé malířovy choti. Návrat do širokého povědomí soudobé české 

veřejnosti úspěšnou výstavou, která na sebe navázala mnoha podobnými úspěchy v dalších 

městech v Čechách i na Moravě, a vyvrcholila oslavami malířových pětasedmdesátých 

narozenin.  

Po předchozích zkušenostech s Kavánovou korespondencí jsem se velmi těšila na 

opětovné setkání s krajinářem, jeho ženou Pavlou a třemi přáteli, a na ta pomyslná okna, 

kterými jsem mohla sledovat cestu mladého muže a zralého malíře. Cestu provázenou 

tvůrčími výzvami a zkušenostmi, důsledky první světové války, vlastního zdraví a zklamání 

z války další, jejíhož konce se už nedočkal. 

Kavánův cit pro krajinu, jeho vlídné a člověku milé obrazy nacházely ohlasy 

v soudobých článcích a výstavních katalozích. Monograficky jej mohli autoři zhodnotit až 

u příležitosti životního jubilea, protože dříve takové pocty krajinář odmítal a necítil se na ně, 

vydání monografií se už nedožil. Tyto publikace započaly dlouhou řadu větších či menších 

textů, které dodnes hodnotí Kavánovo dílo a vyzvedávají jeho ryzí osobnost, pracovitost 

a skromnost, která pro něj byla příznačná. V této souvislosti bych ráda přiblížila jméno 

českého editora a nakladatele Svatopluka Klíra, které dosud zůstává nedoceněno. Svatopluk 

Klír zasvětil přes dvacet let svého života přípravě monografie o F. Kavánovi, která tiskem 

nakonec bohužel nevyšla. Její plánovaný obsah shrnuji v rámci této práce. Vzhledem 

ke zmíněným odborným studiím, v jejichž zájmu byla malířova korespondence dosud 

minimálně, mě zajímalo, jaké příběhy vykreslí 259 dokumentů uložených v Archivu Národní 

galerie a Literárním archivu Památníku národního písemnictví v Praze, které jsem si pro svou 

práci vybrala. Stejně jako Pavla Kavánová-Šírová, sehráli František Topič, Oldřich Blažíček 

a Ladislav Jan Živný při tomto setkání roli příjemců dopisů. Doufala jsem, že korespondence 

přispěje i k poznání těchto významných představitelů českého umění, vědy a společenského 

života. Díky zpřístupňovaným pramenům uložených v malířových archivních fondech se 

může osobnost českého krajinářství neustále formovat a překvapovat nás. Jednotlivé stránky 

dopisů, které zde předkládám ve formě edice korespondence, přede mnou rozprostřely čtyřicet 

sedm let malířského života a díla, které se stalo Kavánovým životním posláním. 
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1. Prameny a literatura 

 

1. 1 Prameny edice a jejich uložení1 

Předkládaná rigorózní práce vychází z korespondence akademického malíře Františka 

Kavána2 s jeho druhou manželkou Pavlou Kavánovou-Šírovou,3 vydavatelem a galeristou 

Františkem Topičem,4 malířem a profesorem Oldřichem Blažíčkem5 a knihovníkem 

a bibliografem Ladislavem Janem Živným.6  

Při výběrů pramenů jsem vycházela ze zpřístupněných z fondů a sbírek v České 

republice7 a ze soupisu osobních písemných pozůstalostí a rodinných fondů v ČR.8 

Dochované archivní soubory se nachází na 3 místech: Literární archiv Památníku národního 

písemnictví (dále jen LA PNP), Archiv Národní galerie (dále jen ANG) a Krkonošské 

muzeum Jilemnice (dále jen KMJ).  

Fond F. Kavána v LA PNP je uložen ve 14 kartonech, kompletně zpřístupněn,9 

a tematicky rozdělen na: 1. doklady vlastní; 2. korespondence, a) přijatá, b) odeslaná, c) cizí; 

3. rukopisy, a) vlastní, b) cizí; 4. tisky; 5. výstřižky; 6. fotografie; 7. dokumentace 

 reprodukce obrazů F. Kavána s popisem. Fond se skládá převážně z písemné pozůstalosti po 

editorovi uměleckých děl a vydavateli knižnice Zodiak Svatopluku Klírovi,10 kterou LA PNP 

                                                 
1 Předkládaná rigorózní práce vznikla provázáním mé bakalářské (viz pozn. č. 14) a diplomové práce (viz pozn. 

č. 15), kdy jsem se zaměřila na vybrané soubory korespondence malíře F. Kavána a edičně je zpřístupnila. Pokud 

neuvádím jinak, vycházím v následujících kapitolách z těchto dvou textů. 
2 František Kaván (18661941), akademický malíř, krajinář, od roku 1896 člen Umělecké besedy, od 1897 člen 

Spolku výtvarných umělců Mánes, od roku 1931 řádný člen České akademie věd a umění, od roku 1929 člen 

JUV; žák Julia Mařáka na pražské Akademii výtvarných umění v letech 18901896, držitel diplomu a zlaté 

medaile ze světové výstavy v Paříži roku 1900 za obraz Podmrak, držitel Národní ceny za výtvarné umění za 

cyklus obrazů ,,Český ráj.“ 
3 Pavla Kavánová-Šírová, vdova po malíři Janu Šírovi, od 31. května 1930 druhá manželka F. Kavána. 
4 František Topič (1858–1941), knihkupec a nakladatel. Absolvoval obchodní akademii a pracoval u nakladatele 

Františka Šimáčka. Od roku 1883 vedl společně se svou ženou Terezií Šulcovou knihkupectví na tehdejší 

Ferdinandově (dnešní Národní) třídě. Začal se věnovat nakladatelství, vydával české i zahraniční autory. Do 

širokého povědomí vstoupil díky tzv. Topičovu salonu. V roce 1936 svou činnost v podniku ukončil, prodal jej 

a odešel do ústraní. 
5 Oldřich Blažíček (1887–1953), český malíř, kreslíř, typograf a ilustrátor, profesor na ČVUT, dlouholetá 

předseda JUV v Praze, absolvent UMPRUM u Karla Vítězslava Maška, Jana Preislera a Jakuba Schikanedera 

a AVU v Praze u Hanuše Schwaigera. 
6 Ladislav Jan Živný (1872–1949), pedagog, překladatel, knihovník a bibliograf, stál v čele nově založeného 

Bibliografického ústavu v Praze, ředitel Národní a univerzitní knihovny v Praze, zakladatel moderního českého 

knihovnictví. 
7 Archivní fondy a sbírky v České republice. Online: http://aplikace.mvcr.cz/archivni-fondy-

cr/Default.aspx#63000004076 [cit. 8. 5. 2014]. 
8 Jarmila HANZALOVÁ: Soupis osobních písemných pozůstalostí a rodinných archivů v České republice. Praha 

1997. 
9 Průvodce fondu – Pavel CHALUPA: František Kaván (1866 – 1941), Písemná pozůstalost, Literární archiv 

Památníku národního písemnictví. Praha 1986, edice inventářů č. 421. 
10 Svatopluk Klír (1896–1959) se narodil 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 
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získal v letech 1971–1982. Doplňuje jej dar Místního národního výboru Libuň a další drobné 

přírůstky. Ve fondu jsou uloženy dva díly z chystané čtyřdílné řady věnované F. Kavánovi, 

která ale nikdy nevyšla. První část  Literární odkaz Františka Kavána obsahuje soubor 

malířových básní, Kavánovy umělecké studie a náčrt vlastního životopisu. Druhá část            

– Vzpomínky přátel je soubor vzpomínek významných umělců, teoretiků a nejbližších přátel 

na umělce. Třetí část – Soupis malířského díla je roztříděna ve sbírce fotografií obrazů 

s popisy na rubu, která vznikla z činnosti Svatopluka Klíra. Čtvrtou část – Korespondenci 

tvoří originální Kavánovy dopisy či jejich opisy. Podrobnější rozbor fondu LA PNP je 

součástí příloh této práce (Příloha č. 1). 

Rozsahově malý osobní fond F. Kavána v ANG není zpracován. Tvoří jej 1 karton 

korespondence z rozmezí let 1904–1937 s celkem 12 adresáty. Patří mezi ně Kavánovi přátelé 

a sběratelé jeho obrazů, největšími soubory jsou dopisy s Ladislavem Janem Živným 

(77 listů) a Janem Červenkou (54 listů). Dopisy Františka Kavána se vyskytují i v dalších 

fondech ANG, ale převážně nezpracovaných. Jedná se o jednotliviny i menší soubory dopisů, 

které lze objevit na základě procházení osobních fondů dalších umělců, u kterých se dá 

předpokládat, že se s F. Kavánem znali ze studií nebo z výtvarného prostředí obecně. 

Doplňujícím materiálem jsou dvě výstřižkové knihy Jubileí a nekrologií obsahující články 

vztahující se k životu, tvorbě a výstavní činnosti F. Kavána. 

Fond uložený v KMJ také neměl být zpracován. Měl obsahovat drobný soubor 

korespondence a sbírku novinových výstřižků a článků, drobných tisků a katalogů 

vztahujících se k životu a dílu mistra Kavána. Po bližším zkoumání jsem zjistila, že fond byl 

přičleněn k fondu malíře v LA PNP. 

 

 

                                                                                                                                                         
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 roku 1959 v Praze. 
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V roce 1928 navázal F. Kaván přátelství s vdovou po akademickém malíři Janu Šírovi11 

Pavlou.12 Sám v té době již dva roky vdovec věděl, čím člověk v takovém období prochází, 

a nabídnul Pavle pomoc a přátelství, které později vyústilo v jejich společné manželství. Mezi 

lety 1928 a 1941 prožíval F. Kaván po osobní i pracovní stránce okamžiky, v které patrně už 

asi sám po ztrátě první ženy Heleny13 nedoufal. Následující roky pro něj byly naplněny 

aktivním malováním, výstavní činností, ale nevyhnuly se mu také zdravotní komplikace. 

Během této etapy života napsal F. Kaván své druhé ženě Pavle celkem 155 dopisů, dnes 

uložených v malířově osobním fondu v LA PNP, které jsem edičně zpracovala v rámci své 

bakalářské práce.14  

Získané poznatky o malíři z této osobní partnerské korespondence jsem chtěla rozšířit 

o rozměr přátelský. V diplomové práci15 jsem proto pro ediční zpřístupnění vybrala 

22 Kavánových dopisů16 s  Františkem Topičem,17 19 dopisů s  Oldřichem Blažíčkem18 

a 63 dopisů s Ladislavem Janem Živným.19 Dopisy adresované L. J. Živnému jsem zvolila na 

základě jejich širokého časového rozsahu (1904–1936) i počtu dokumentů (63). Jedná se 

o opisy dopisů, jejichž originály jsou uloženy v osobním fondu F. Kavána v ANG. Tento 

soubor dokumentů jsem rozšířila o dopisy F. Topiče, které sledují závěr malířova studia 

a počátek tvorby v Českém ráji a na Českomoravské vysočině (1894–1904), a dopisy 

O. Blažíčka, které naopak reflektují malířův odchod z hlineckého kraje, druhé manželství 

a opětovný návrat do výstavních síní a společenského života (1925–1941). Tyto dva soubory 

jsou součástí osobních fondů F. Topiče a O. Blažíčka v ANG, doplňují je tři jednotliviny 

z doručené korespondence F. Kavána v jeho osobním fondu v LA PNP. Při volbě těchto 

korespondentů jsem vycházela z dochovaných jednotlivin v Kavánově fondu v LA PNP 

a rozšířila je o soubory dopisů z ANG. 

                                                 
11 Jan Šír (1868–1928), akademický malíř, Pirnerův žák, profesor na dívčí škole ,,Vesna“ v Pardubicích, 

bratranec profesora Jakuba Obrovského, první manžel Pavly Kavánové-Šírové, Kavánův spolužák z malířské 

akademie. 
12 Tj. Pavla Kavánová-Šírová, viz pozn. č. 3. 
13 Helena Kavánová (1863–1926), rozená Váňová. Za Františka se provdala 20. srpna roku 1896, prožili spolu 

třicet let a v roce 1926 Helena zemřela na selhání srdce. To bylo důsledkem dlouholetých vleklých zdravotních 

problémů, které umocnily povodně na řece Chrudimce ve Svobodných Hamrech, kde Kavánovi bydleli. 
14 Eliška CHARVÁTOVÁ: František Kaván v pramenech Památníku národního písemnictví a Archivu Národní 

galerie. Bakalářská práce. Katedra pomocných věd historických a archivního studia. Univerzita Karlova v Praze 

2011. 
15 E. CHARVÁTOVÁ: František Kaván – přátelství v korespondenci 1894–1941. Korespondence Františka 

Kavána s Františkem Topičem, Oldřichem Blažíčkem a Ladislavem Janem Živným. Diplomová práce. Katedra 

pomocných věd historických a archivního studia. Univerzita Karlova v Praze 2014. 
16 František Kaván (18661941), viz pozn. č. 2. 
17 František Topič (1858–1941), viz pozn. č. 4. 
18 Oldřich Blažíček (1887–1953), viz pozn. č 5. 
19 Ladislav Jan Živný (1872–1949), viz pozn. č. 6. 
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Činnost F. Kavána a F. Topiče a písemnosti v této souvislosti vzniklé jsou uloženy 

v osobních fondech obou jedinců v LA PNP a ANG. Osobní fond O. Blažíčka je uložen 

v ANG a zpřístupněn. Pozůstalost L. J. Živného je součástí LA PNP, dosud není zpracována 

a není přístupná pro nahlížení. Předkládané edičně zpracované dopisy byly napsány v období 

od roku 1894, kdy malíř studoval na pražské výtvarné akademii,20 do jeho úmrtí v roce 1941. 

                                                 
20 Akademie výtvarných umění v Praze (AVU), založena v roce 1799 z iniciativy Společnosti vlasteneckých 

přátel umění. Dějiny českého výtvarného umění jsou s existencí AVU úzce spjaty nejenom zastoupením řady 

významných osobností v pedagogickém sboru, ale i tím, že většina čelních československých výtvarných umělců 

tuto školu absolvovala. Ve svých počátcích založena jako kreslířská akademie, pod vedením prvního ředitele 

J. Berglera, omezovala se víceméně na kopírování kresebných předloh a kreslení podle odlitků antických soch. 

Rozšířením roku 1806 o novou krajinářskou školu, kterou vedl K. Postl, se stala malířskou akademií. V období 

romantismu 30. let sehrála pod vedením A. Mánesa významnou roli při utváření ideálu národního uměn. I do 

oblasti figurální malby byla tehdy vnesena nová atmosféra reformami učebního procesu, o které se zasloužil 

první čes. ředitel F. Tkadlík. V této době vyrůstali na AVU představitelé národního obrození, z nichž mnozí však 

za ředitelství Ch. Rubena odcházeli studovat do ciziny (J. Mánes, J. Čermák, K. Purkyně, S. Pinkas). Za ředitele 

J. Trenkwalda na AVU vyrostla nová generace Národního divadla, navazující vědomě na odkaz tvorby 

J. Mánesa (F. Ženíšek, J. Tulka, M. Aleš, V. Brožík, J. V. Myslbek, A. Chittussi ad.). Tehdy začala být věnována 

soustavnější pozornost výuce dějin umění. Od roku 1869 je přednášel A. Ambros a pak A. Woltmann (známý 

aférou vyvolanou tvrzením o německém původu veškerého umění v Čechách. Bouře odporu studentů AVU, 

která se přenesla i na ostatní vysoké školy, skončila nakonec uvězněním hlavních inspirátorů M. Alše 

a A. Chittussiho). Kvalitativní odraz i v tomto směru znamenalo od roku 1877 osmileté působení významného 

čes. estetika O. Hostinského, na jehož místě se v průběhu dalších desetiletí až do roku1918 vystřídali K. Chytil, 

B. Matějka a F. X. Jiřík. – Zásadní vývojový zlom v dějinách AVU nastal od roku 1887 s příchodem J. Mařáka 

(krajinářská škola), který se zasloužil o podstatné reformy výuky a nakonec i o zestátnění školy (1896). Za jeho 

rektorství začala hrát AVU významnou úlohu nejen ve vývoji čes. malby, zastoupené v profesorském sboru 

představiteli generace Národního divadla, ale i plastiky, od roku 1896 reprezentované osobností J. V. Myslbeka. 

Z tohoto pedagogického zázemí vzešla i generace 90. let, která položila základy pro rozvoj čes. moderního 

umění. Na ně pak mohla navázat mladší generační vrstva, která na počátku 20. stol. rozvíjela podněty 

postimpresionismu, fauvismu a kubismu, tentokrát ovšem v přímé opozici k programu školy. Její vliv na vývoj 

čes. umění byl alespoň částečně obnoven teprve s příchodem J. Kotěry a M. Švabinského (1910), J. Preisslera 

(1913) a J. Štursy (1916).  po první světové válce se projevila tolerance k novým proudům, například grafická 

škola Maxe Švabinského. Vzniklo stálé profesorské místo pro výuku dějin umění  přednášeli je postupně 

A. Matějček, V. V. Štech a Jiří Kotalík. Meziválečné období je spjato se školou W. Nowaka. Zavření vysokých 

škol zasáhlo i AVU a únor roku 1948 ovlivnil její další vývoj neustálým ideologickým nátlakem. Po listopadu 

roku 1989 a radikální reformě systému studia (realizované rektorem M. Knížákem) se před AVU otevřely nové 

perspektivy. 
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1. 2 František Kaván – Pavla Kavánová-Šírová 

 

1. 2. 1 Prameny 

Soubory korespondence pro ediční zpracování jsem vybírala na základě průvodce po 

fondu malíře F. Kavána v LA PNP.21 Zvolila jsem korespondenci F. Kavána22 jeho druhé 

ženě Pavle Kavánové-Šírové,23 která je co do počtu dopisů ve fondu nejrozsáhlejší. Soubor je 

uložen v kartonu č. 2  korespondence odeslaná, originály. Podle inventáře obsahuje 155 

jednotlivin z let 1928–194124 rozdělených do dvou období. Období 1928–1930, do svatby 

Kavánových (inv. č. 123195), obsahuje 8 dopisů, 1 dopisnici, 3 pohlednice, 60 dopisů bez 

datace, 1 pohlednici bez datace. Období 1930–1941, do úmrtí F. Kavána (inv. č. 196277), 

obsahuje 39 dopisů, 1 dopisnici, 6 pohlednic, 36 dopisů bez datace. Dopisní obálky jsou 

částečně dochované. Všechny dokumenty jsou originály a jsou adresované Pavle Šírové, 

později Kavánové-Šírové. Výjimkou je dopis JUDr. Václava Fittery25 adresovaný Kavánovi, 

který byl přiložen k dopisu č. 19. V dopise č. 119 je navíc přípis od Kavánovy sestry Marie 

Kavánové.26 Využila jsem dvou životopisných vzpomínek Františka Kavána z kartonu č. 6 – 

rukopisy vlastní, z října roku 194127 a ledna roku 1935.28 Z těchto autobiografických statí 

a třech novinových článků, které na základě první ze statí postupně vyšly v Lidových 

novinách v roce 1934,29 čerpali převážně také autoři Kavánových monografií.30 Rozšiřující 

informace o paní Pavle Kavánové-Šírové31 jsem získala ze vzpomínky Kavánovy sestry, 

Marie Kavánové, z kartonu č. 7  rukopisy cizí.32 Vzpomínku opsal pro potřebu své 

plánované monografie o malíři Svatopluk Klír.33  

                                                 
21 P. CHALUPA: … 
22 František Kaván (1866–1941), viz pozn. č. 2. 
23 Pavla Kavánová–Šírová, viz pozn. č. 3. 
24 P. CHALUPA: … , s. 8. 
25 JUDr. Václav Fittera, advokát v Chrudimi, předseda Spolku pro zbudování nového divadla v Chrudimi. 

Sběratel Kavánových obrazů. 
26 Marie Kavánová, Mařenka, o osm let mladší sestra malíře Františka Kavána. Psala verše i prózu a přispívala 

do katolických časopisů – Nový život, Meditace a Archa. 
27 PNP, fond FK, karton 6, Rukopisy vlastní, Literární odkaz Františka Kavána, svazek I., 4. část, 

Cyril Metoděj METELKA: Životní zpověď mistra Františka Kavána, LA 71/71 1300. 
28 PNP, fond FK, karton 6, Rukopisy vlastní, Literární odkaz Františka Kavána, svazek I., 4. část, F. KAVÁN: 

Malý životopisný přehled, LA 71/71 1300. 
29 František KAVÁN: Krajinářova životní zpověď. Lidové noviny ze dne 24. září, 1. října a 8. října 1934. 
30 Například František KOVÁRNA; Ludmila KARLÍKOVÁ, Michael ZACHAŘ, viz níže. 
31 Pavla Kavánová-Šírová, viz pozn. č. 3. 
32 PNP, fond FK, karton 7, Rukopisy cizí, KAVÁNOVÁ M.: Paní Helena a Pavla Kavánovy, LA 105/71 00065, 

s. 67. 
33 Svatopluk Klír (1896–1959), viz pozn. č. 10. 
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Edičně zpracován a vydán byl dosud jeden soubor Kavánovy korespondence s Karlem 

Václavem Raisem,34 později s Marií Míškovou-Raisovou35.36 Součástí je první zhodnocení 

Kavánovy korespondence, které provedla sama autorka s ohledem na to, že mistra osobně 

znala. Edice je doplněna o poznámky vypracované Štěpánem Ježem,37 které se zaměřují na 

výklad zvláštností podkrkonošského nářečí, v závěru jsou umístěny poznámky věcné. Jednota 

umělců výtvarných (JUV)38 vydala pro své členy k roku 1936 jako novoročenku 

korespondenci Antonína Slavíčka Františku Kavánovi39 a k roku 1947 novoročenku 

připravenou z dopisů F. Kavána grafiku Aloisi Chválovi.40 Dopisy adresované Kavánovi od 

jeho přátel vydal Svatopluk Klír41 v roce 1946 a úvodním slovem je opatřil Miloslav 

Novotný.42 Soubor 155 dopisů umělce své druhé manželce Pavle Kavánové-Šírové43 jsem 

edičně zpracovala v rámci své bakalářské práce.44 Práci jsem následně prezentovala formou 

příspěvku během XVII. celostátní studentské vědecké konference v Opavě konané v roce 

2012, jejímž výstupem je sborník, kam byl příspěvek zahrnut.45   

 

                                                 
34 Karel Václav Rais (1859–1926), pedagog, básník a spisovatel, ve své tvorbě se zaměřil na ztvárňování 

Podkrkonošského regionu. 
35 Marie Míšková-Raisová (1883–1968), učitelka, spisovatelka, dcera spisovatele Karla Václava Raise, 

Kavánova přítele. 
36 Marie MÍŠKOVÁ-RAISOVÁ: Dopisy Fr. Kavána K. V. Raisovi. Praha 1949. 
37 Štěpán Jež (1885–1970), výtvarný a literární kritik, překladatel, galerista v Praze. 
38 Jednota umělců výtvarných (JUV), založená roku 1898 jako sdružení výtvarníků, kteří vystoupili z Umělecké 

besedy (dále jen UB). Důvodem bylo údajně nedostatečné respektování zájmů výtvarného odboru UB ve 

srovnání s odborem literárním a hudebním. Programem JUV byla zejména prezentace ,,národních ideálů“ 

v českém umění, což naznačoval i název, odvozený od jména původní Jednoty umělců výtvorných, založené 

roku 1848 z iniciativy Josefa Mánesa. Mezi zakladateli JUV a jejími prvními členy byli mimo jiné například 

Mikoláš Aleš, František Ženíšek, Václav Brožík, Otakar Lebeda. František Kaván se stal členem roku 1929 jako 

jeden z mnoha Mařákových žáků. Po roce 1948 existuje JUV krátce jako středisko v rámci Svazu českých 

výtvarných umělců, roku 1952 je rozpuštěna. 
39 Z dopisů malíře Antonína Slavíčka malíři Františku Kavánovi: novoročenka JUV 1936. 
40 Z dopisů malíře Františka Kavána grafiku Aloisi Chválovi: novoročenka JUV 1947. 
41 S. KLÍR: Přátelská slova z listů psaných F. Kavánovi. Praha 1946. 
42 Miloslav Novotný (1894–1966), prozaik, literární historik a bibliograf, kunsthistorik, překladatel. 
43 Pavla Kavánová-Šírová, viz pozn. č. 3. 
44 E. CHARVÁTOVÁ: František Kaván v pramenech… 
45 E. CHARVÁTOVÁ: Od platonické lásky k osobní manažerce. Malíř František Kaván v dopisech své druhé 

ženě Pavle in: Historie 2011 – Sborník prací ze XVII. celostátní vědecké konference konané 29. a 30. března 

2012 v Opavě. Opava 2012. 
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1. 2. 2 Literatura 

Základní představu o dostupné literatuře věnované akademickému malíři F. Kavánovi 

poskytují odborné slovníky a encyklopedie46 věnované umění, především slovník umění 

JUDr. Prokopa Tomana.47 Cenným zdrojem je časopis Umění vycházející jako dvouměsíčník 

od roku 1953.48 Za první republiky měl svého předchůdce, tzv. Štencovo49 Umění, kam 

kunsthistorik František Žákavec napsal ve třicátých letech stať o F. Kavánovi. 

První větší ucelenou monografie o F. Kavánovi sepsal František Kovárna a vyšla těsně 

po umělcově smrti v roce 1941.50 O rok později se dočkala druhého doplněného vydání. Autor 

se rozepisuje o Kavánově dětství a studiu, zachycuje vliv Julia Mařáka na něj a jeho 

spolužáky. Věnuje také velkou pozornost Kavánově básnické a překladatelské činnosti 

a celkovému zhodnocení Kavána jako krajináře. Monografie obsahuje černobílé a barevné 

reprodukce mistrových děl. K otázce padělků umělcových obrazů51 se vyjádřil kavánovský 

znalec a sběratel JUDr. Karel Vancl52 a později vydal Kavánovu monografii.53 Pro ediční řadu 

Malá galerie nakladatelství Odeon připravila Ludmila Karlíková v roce 1992 monografii54 

věnující se souborně umělcovu životu a dílu. Doplnila ji o chronologický přehled 

Kavánových výstav a míst, kde žil a tvořil. Do práce zařadila několik umělcových básní 

a výběr z jeho dopisů K. V. Raisovi.55 Výstavní katalog Jitky Boučkové56 z roku 1981 je 

doplněn chronologickým přehledem událostí z Kavánova života, zachycuje výstavy, malířské 

pobyty i některá umělecká díla. Publikace je dále doplněna o soupis literatury a článků, které 

o Kavánovi vyšly, výběr z jeho básní a vzpomínku Josefa Hakena,57 která pochází z fondu 

malíře v LA PNP, a o malířovu vlastní životní zpověď, která byla poprvé otištěna v Lidových 

novinách.58 V téže publikaci se Jiří Žantovský věnuje Kavánově básnické tvorbě.59  

                                                 
46 Například Taťána PETRASOVÁ, Helena. LORENZOVÁ: Dějiny českého výtvarného umění, díl III 1,2. 

Praha 2001 
47 Prokop TOMAN: Nový slovník československých výtvarných umělců. Ostrava 1993. Jeho nové vydání z roku 

2000. 
48 Umění, časopis Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky. Praha. 
49 Jan Štenc (1871–1947), tiskař, grafik, knihkupec a nakladatel. 
50 František KOVÁRNA.: František Kaván. Praha 1941. 
51 Karel VANCL.: Padělky obrazů F. Kavána. Praha 1946. 
52 K tomu blíže Michael ZACHAŘ, František Kaván. Praha 2009, s. 168-169. 
53 K.VANCL.: F. Kaván. Liberec 1962. 
54 Ludmila KARLÍKOVÁ: František Kaván. Praha 1992. 
55 Výběr z M. MÍŠKOVÁ-RAISOVÁ: Dopisy Fr. Kavána K. V. Raisovi. Praha 1949. 
56 Jitka BOUČKOVÁ: František Kaván. Pardubice 1981. Katalogu předcházela publikace z roku 1977 s názvem 

František Kaván. Výbor z díla. Pardubice. 
57 Josef Haken (1880–1949), pedagog, československý politik, byl členem sociální demokracie a později 

zakládajícím členem KSČ. In P. Chalupa: František Kaván …, s. 14. 
58 Cyril Metoděj Metelka: Životní zpověď mistra Františka Kavána. Lidové noviny, 27. září, 1. říjen a 8. říjen 

roku 1934. Rukopisy vzpomínky uložen v LA PNP, fond FK, karton 6, Rukopisy vlastní, Literární odkaz 

Františka Kavána, svazek I., 4. část, LA 71/71 1300 
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Z publikace J. Boučkové, L. Karlíkové a M. Zachaře jsem vycházela při určování 

Kavánových malířských pobytů a výstav. Mezi osobními vzpomínkami malíře Oldřicha 

Lasáka60 je jedna z kapitol věnovaná F. Kavánovi, kdy autor vzpomíná na svá setkání 

s malířem. Jan Luštinec61 se ve své svém textu obsahujícím obrazovou přílohu zaměřil 

především na díla ve vlastnictví Krkonošského muzea v Jilemnici. Další výstavní katalogy 

s biografickou částí zastupuje například Anna Masaryková,62 Karel Václav Adámek,63 

Antonín Matějček64 a Michael Zachař.65 

Studiu Kavánova okruhu, především Mařákovy školy, mezi jejichž žáky se umělec řadí, 

se věnovala Naděžda Blažíčková-Horová,66 Jiří Hlušička67 a Martin Kodl s Michaelem 

Zachařem.68 Monografie také věnují pozornost osobnosti profesora Julia Mařáka,69 lze v nich 

nalézt soupisy studentů Mařákovy krajinářské školy. Literaturu spojenou s osobností Josefa 

Hlávky a jeho nadace představuje například výstavní katalog Naděždy Blažíčkové-Horové 

k 100. výročí úmrtí Josefa Hlávky.70 

V časové posloupnosti posledním dílem o umělcově tvorbě je monografie Michaela 

Zachaře z roku 2009,71 které předcházely 2 rozsahově menší práce,72 v roce 2011 svou práci 

o malíři rozšířil o další katalog k výstavě František Kaván / hvězda Mařákovy školy.73 

Kavánovu tvorbu v ní zastupují obrazy výhradně ze soukromých sbírek. Text je proložen 

citacemi z Kavánovy korespondence a básní. V závěru jsou připojeny vzpomínky na malíře 

od Jaroslava Skrbka, Karla Vika, Jaroslava Chvoje, Arnošta Kruse a Václava Aleše. 

Publikace z roku 2001 a 2009 obsahují rozsáhlý soupis díla a exkurz o Kavánově signatuře. 

M. Zachař je také autorem textů v nejnovějších publikacích, kde je F. Kaván zastoupen, 

                                                                                                                                                         
59 Jiří ŽANTOVSKÝ: Na hranicích krajiny a poezie, s. 33–43 in J. BOUČKOVÁ: František Kaván. Pardubice 

1981. 
60 Oldřich LASÁK: Z malířova zápisníku. Vzpomínkové črty na malíře, sochaře a literáty. Olomouc. 1946. 
61 Jan LUŠTINEC: František Kaván. Expozice Krkonošského muzea v Jilemnici. Praha 1988; František Kaván. 

Správa KRNAP. Vrchlabí 2006. 
62 Anna MASARYKOVÁ: František Kaván a Českomoravská vysočina. Praha 1962. 
63 Karel Václav ADÁMEK: František Kaván. Hlinsko 1914. 
64 Antonín MATĚJČEK: Malířské mládí F. Kavána, katalog. Praha 1946. 
65 M. ZACHAŘ.: František Kaván. Praha 2001; František Kaván. Praha 2002; František Kaván / hvězda 

Mařákovy školy. 2011; Mistrovské doteky českého impresionismu. Litomyšl 2010. 
66 Například Naděžda BLAŽÍČKOVÁ-HOROVÁ: Julius Mařák a jeho žáci, katalog. Praha 1999; Krajina 

v českém umění 17. – 20. století. Průvodce stálou expozicí Národní galerii v Praze v paláci Kinských. Praha 

2005. 
67 Jiří HLUŠIČKA: České moderní malířství v MG v Brně I. Brno 1984. 
68 Martin KODL  M. ZACHAŘ.: Mařákova škola. Praha 2007. 
69 Například Jan LORIŠ.: Julius Mařák, sbírka dobrého umění, sv. 42. Praha 1940. 
70 N. BLAŽÍČKOVÁ-HOROVÁ: Odkaz Josefa Hlávky Národní galerii v Praze. Praha 2008. Nejnovější přehled 

k životu a dílu Josefa Hlávky podává LODR, A.: Josef Hlávka. Český architekt, stavitel a mecenáš; POKORNÝ, 

J.: Odkaz Josefa Hlávky. Historie České akademie věd a umění, Hlávkových studentských kolejí, Nadání Josefa, 

Marie a Zdeňky Hlávkových, jakož i Národohospodářského ústavu. 
71 M. ZACHAŘ: František Kaván. Praha 2009. 
72 Tentýž: František Kaván z roku 2001 a 2002. 
73 Tentýž: František Kaván / hvězda Mařákovy školy. 2011. 
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katalogu k výstavě Mařákovci z náchodských sbírek74 a Julius Mařák a jeho žáci75 z roku 

2012. Zuzana Novotná téhož roku připravila k výstavě František Kaván – symbolistní, 

dekadentní stejnojmenný katalog,76 který zaměřila na malířovo tvůrčí období z let 1887 až 

1910, jak umělecké, tak básnické. Po delší době tak rozšiřuje odborné texty zabývající se 

Kavánovou literární tvorbou.77  

Kavánovi literárně činnému se věnoval již František Kovárna.78 Větší prostor pro rozbor 

díla předpokládal první svazek připravované Klírovy monografie o mistrovi, kde se k jeho 

básnické a spisovatelské tvorbě vyjádřil v úvodní studii Miloslav Novotný. Konkrétně na 

básnictví je zaměřena diplomová práce Martina Štěpánka z Vysoké školy pedagogické 

v Hradci Králové.79 Dokladem zájmu o tvorbu Františka Kavána a publikační činnost s ním 

spojenou je také personální bibliografie autora sestavená Severočeskou vědeckou knihovnou 

v Ústí nad Labem.80 

 

 

                                                 
74 M. ZACHAŘ: Mařákovci z náchodských sbírek. Náchod 2012. 
75 Tentýž: Julius Mařák a jeho žáci. Litomyšl 2012. 
76 Zuzana NOVOTNÁ: František Kaván – symbolistní, dekadentní. Praha 2012. 
77 Např. Martin ŠTĚPÁNEK: Básnické dílo Fr. Kavána. Diplomová práce. Vysoká škola pedagogická. Hradec 

Králové 1999. Miloslav Novotný napsal úvodní slovo ke sbírce Kavánových básní, která se měla stát součástí 

plánované Klírovy monografie o F. Kavánovi. Dále Jiří Žantovský in J. Boučková: František Kaván… 
78 F. KOVÁRNA: … 
79 Martin ŠTĚPÁNEK: Básnické dílo Františka Kavána. Diplomová práce. Vysoká škola pedagogická, Hradec 

Králové 1999. 
80 František Kaván, personální bibliografie Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem. Dostupné online 

(http://www.svkul.cz/dat/bib/aut/00135-bibliografie.pdf). [cit. 27. 7. 2011]. 
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1. 3 František Topič 

 

1. 3. 1 Prameny 

Osobní fond Františka Topiče,81 uložen v LA PNP, je především archivem Topičova 

nakladatelství a je částečně zpracován a zpřístupněn.82 Skládá se z osobních dokladů, 

korespondence, rukopisů a výstřižků, které jsou spojeny s provozem Topičova knihkupectví 

a nakladatelskou činností. Originál dopisu F. Topiče83 F. Kavánovi z roku 1903, který je 

součástí této edice, je uložen ve fondu F. Kaván v LA PNP v přijaté korespondenci,84 je 

datován a bez obálky.  

Fond Františka Topiče v ANG85 je zaměřen na provoz Topičova salonu a činnost s ním 

spojenou, je zpřístupněn a částečně zpracován. Skládá se převážně z korespondence s umělci, 

kteří spolupracovali s Topičovým salonem, dále z konceptů a výtisků, jež se týkají vytváření 

reprodukcí uměleckých děl a výstavní činnosti. Je zde uložena také korespondence F. Topiče 

s jeho dcerou Miladou Blekastad-Topičovou.86 21 edičně zpracovaných dopisů F. Kavána 

F. Topičovi, které jsou součástí fondu, pochází přibližně z let 1894–1904. Soubor tvoří 

14 dopisů, 5 dopisů bez datace a 2 zálepky. Všechny dokumenty jsou originály, adresované 

F. Topičovi, dopisní obálky nejsou dochovány. 

Tematické rozdělení písemných matriálů k Topičovu životu vychází z povahy činnosti, 

které se týkaly. Fond v ANG je zaměřen na chod Topičova salonu, zaměřeného na prezentaci 

a prodej uměleckých děl, fond v LA PNP na práci v Topičově vydavatelství a knihkupectví. 

Ani jeden z fondů není v soupisu osobních písemných pozůstalostí a rodinných archivů 

v České republice87 uveden. Korespondence nakladatele dosud nebyla žádnou formou 

veřejnosti prezentována. 

 

                                                 
81 František Topič (1858–1941), viz pozn. č. 4. 
82 Marie FORMÁNKOVÁ: Archiv Topičova nakladatelství – fragment archivu (1858 – 1941), 1893 - 1926. 

Inventář, 1970, s. 24, č. 11; Eva BÍLKOVÁ, Marie FORMÁNKOVÁ, Danuše HRAZDÍROVÁ: Topič František 

(1858-1941) a Topičovo nakladatelství, 1858 - 1985. Inventář, 2000, s. 18, č. 1096. 
83 PNP, f. FK, kart. 1, inv. č. LA 71/71 000055 (č. 1). 
84 P. CHALUPA: František Kaván …, s. 7. 
85 Archiv Národní galerie, fond TOPIČ, FRANTIŠEK, 1894 - 1934. Prozatímní inventární seznam, s. 3, ev. 

č. 129. 
86 Milada Blekastad-Topičová (1917–2003), norská spisovatelka, komenioložka a literární historička, vnučka 

F. Topiče. 
87 J. HANZALOVÁ: Soupis osobních písemných pozůstalostí… . 



21 

 

1. 3. 2 Literatura 

Životní osudy nakladatele F. Topiče88 a jeho blízkých, které byly úzce spjaty 

s Topičovým rodinným podnikem, shrnuje nakladatelova vnučka Milada Blekastad-

Topičová89 ve dvou článcích uveřejněných v literárních novinách v lednu roku 1993.90 Oba 

příspěvky popisují mládí F. Topiče, jeho studia, příchod do Prahy a vstup do nakladatelského 

podnikání. Věnuje se knižní produkci, kterou knihkupectví poskytovalo pražské veřejnosti, 

založení uměleckého salonu a všem fázím jeho vývoje až pro prodej celého závodu 

i Topičova jména, které ho reprezentovalo, Jaroslavu Stránskému91 v roce 1936. Sleduje další 

osudy knihkupeckých a výstavních prostor a Topičova odkazu až do vydání článku v roce 

1993. O tom, jak vnímali F. Topiče jeho současníci, se zmiňuje ve svých pamětech Leoš 

Karel Žižka, knihkupecký učeň z Prahy, které v roce 1999 pro vydání připravil Aleš Zach.92 

Přehled nakladatelovy práce připravil pro proslov k žákům odborné knihkupecké školy Jan 

Kubíček u příležitosti padesátého výročí založení Topičova nakladatelství.93 

Pražskými nakladateli a nakladatelskými domy se zabýval v roce 1996 Aleš Zach.94 

Kniha je koncipována jako průvodce po Praze, jehož prostřednictvím čtenář získá představu 

o zaměření jednotlivých nakladatelství a jejich vzájemné provázanost. Zaměřuje se především 

na poznání konkrétních domů, kde jednotlivé podniky působily. Text vychází z itineráře 

procházky, kterou autor uzavíral občasný semestrální cyklus přednášek z dějin českého 

nakladatelského podnikání, kdy s jejich posluchači navštěvoval po Praze jednotlivé dodnes 

existující budovy. 

Nakladatelství velmi často ve svých prostorách zřizovala menší či větší výstavní 

prostory, kde se návštěvníci mohli seznámit s nejrůznějšími uměleckými sbírkami a tvorbou 

od klasických umělců až po nové představitele moderního umění. Světem sběratelství a jeho 

vzájemnou provázaností s uměleckými salony, vydavatelstvími a obchodem s uměním se 

zabýval Lubomír Slavíček ve své knize z roku 2007.95 

                                                 
88 František Topič (1858–1941), viz pozn. č. 4. 
89 Milada Blekastad-Topičová (1917–2003), viz pozn. č. 86. 
90 Blekastad-Topičová, Milada: Bestia triumphans, Literární noviny, 7. 1. 1993, roč. 4, č. 1, s.. 16 a 14. 1. 1993, 

roč. 4. č. 2, s. 16. Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Digitalizovaný archiv časopisů. Literární noviny. 

Online: http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=LitNIII/4.1993/1/16.png [27. 3. 2014]. 
91 Jaroslav Stránský (1884–1973), syn Adolfa Stránského, zakladatele Lidových novin, československý 

prvorepublikový i poválečný politik, novinář a právník. 
92 Leoš Karel ŽIŽKA: Paměti a osudy. Knihkupecké vzpomínky na léta 1871-1884. Praha 1999. 
93 Jan KUBÍČEK: Muž práce – proslov k žákům odborné školy knihkupecké o půlstoletém trván firmy Topičovy 

v Praze. Praha 1934. 
94 Aleš ZACH: Stopami pražských nakladatelských domů. Procházka mizející paměti českých kulturních dějin. 

Praha 1996. 
95 Lubomír SLAVÍČEK: ,,Sobě, umění, přátelům,“ kapitoly z dějin sběratelství v Čechách a na Moravě       

1650–1939. Brno 2007. 
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Samostatnou publikací, která se zabývá činností Topičova závodu, je katalog 

k výstavě,96 která proběhla v roce 1993 u příležitosti 110. výročí vstupu Františka Topiče na 

dráhu knihkupce a nakladatele. Souhrnně se nakladatelství věnuje Aleš Zach v kapitole Trojí 

nakladatelský příběh. Iva Janáková se zaměřila na grafické zpracování titulů (kapitola Tvář 

Topičových knih), Polana Bregantová se věnovala knižním výtvarníkům firmy Borový. Petr 

Štembera napsal kapitolu o prvních Topičových plakátech a Eva Šormová o Divadle 

u Topičů. Katalog doplňuje stať Zdeňka Lukeše o architektuře Topičova domu. Kapitolu 

věnovanou všem etapám Topičova salonu až do jeho uzavření v roce 1949, vystavovaným 

autorům a konkrétním dílům připravila Lenka Bydžovská. Katalog doprovází mnoho 

obrazového materiálu, v závěru každé kapitoly je doplněn o seznam výběrové literatury. 

U příležitosti oslav padesátého výročí založení Topičova závodu vyšel v roce 

1933 almanach,97 v kterém je otištěno úvodní slovo F. Topiče, několik odborných statí 

o umění a seznam knih, obrazů a plastik, které za dobu působení nakladatelství a Ústředního 

závodu uměleckého vydal, a které měl ve své prodejní nabídce. Tomuto almanachu 

předcházel podobný sborník ke čtyřicátému výročí založení98 zmíněného závodu. 

Produkci Topičova nakladatelství zpracovala Veronika Kordasová ve své bakalářské 

diplomové práci o třech nakladatelských domech zlaté éry české novodobé kultury přelomu 

19. a 20. století.99 Produkci nakladatelství, reklamě a propagaci se věnuje v páté kapitole.  

Topičovu salonu samotnému se podrobně věnují dvě kolektivní publikace zaměřené na 

období let 1918–1936 a 1937–1949.100 Obě práce se zaměřily na umělce, kteří v salonu 

vystavovali, tvorbě katalogů a celkové propagaci salonu. Hodnotí jeho působení a vliv na 

rozvoj českého moderního umění, které získalo ve výstavní síni velkého podporovatele. 

Tvůrci publikace se zaměřili také na činnost malé divadelní scény, která při salonu vznikla, 

a stala se nedílnou součástí vernisáží výstav. Texty obou knih jsou doplněny soupisem výstav 

a divadelních představení, antologií textů, které byly pro Topičův závod napsány, soupisem 

výběrové literatury a podrobným rejstříkem umělců, kteří v salonu vystavovali. 

 

                                                 
96 Gabriela DUPAČOVÁ-A. ZACH: Topičův dům, nakladatelské příběhy 1883-1949. Praha 1993. Výstava se 

konala od 5. do 31. října roku 1993 ve výstavní síni České spořitelny v Rytířské ulici č. 29 na Praze 1. 
97 František TOPIČ: Topičův almanach 1883–1933. Praha 1933. 
98 F. TOPIČ: Almanach k čtyřicátému výroční založení závodu F. Topič v Praze 1883–1923. Praha 1923. 
99 Veronika KORDASOVÁ: Trojhvězdí pražských nakladatelských domů zlaté éry české novodobé kultury 

přelomu 19. a 20. století – charakteristika a význam Ottova, Topičova a Vilímkova nakladatelství. Bakalářská 

diplomová práce. Ústav české literatury a knihovnictví. Informační studia a knihovnictví. Brno 2008. 
100 Milan PECH a KOLEKTIV: Topičův salon 18–36. Praha 2012; Topičův salon 37–49. Praha 2011. 



23 

 

1. 4 Oldřich Blažíček 

 

1. 4. 1 Prameny 

Osobní pozůstalost Oldřicha Blažíčka101 v ANG je uvedena v soupisu osobních 

písemných pozůstalostí a rodinných archivů v České republice od Jarmily Hanzalové.102 Fond 

tvoří rozsáhlá korespondence s jednotlivci a korespondence spojená s Blažíčkovou spolkovou 

činností, především s jeho předsednictvím v JUV.103 Dále výstřižky, reprodukce malířových 

děl a jejich fotografická dokumentace z let 1905 až 1953, osobní fotografie a rukopisy. Fond 

je zpracován a zpřístupněn.104 Edičně zpracované dopisy Františka Kavána Oldřichu 

Blažíčkovi z let 1925–1941 jsou součástí tohoto fondu. Z celkových 17 jednotlivin je 

11 dopisů, 1 dopis bez datace, 3 pohlednice, a 1 samostatná obálka. Zmíněné dokumenty jsou 

originály adresované O. Blažíčkovi. Součástí je originál 1 korespondenčního lístku, který 

O. Blažíček adresoval F. Kavánovi. Dopis č. 2105 a č. 15106 z tohoto souboru citoval ve své 

diplomové práci Petr Šolc.107 Dopis č. 15108 použila Olga Macková v monografii 

o O. Blažíčkovi v rámci doprovodných pramenů k životu malíře.109 Dopis F. Kavána doplňuje 

list Josefa Bohuslava Foerstera110 a Blažíčkův dopis Štěpánu Ježovi.111 Korespondence malíře 

dosud nebyla žádným dalším způsobem veřejnosti zpřístupněna. 

Dva originály dopisů č. 1112 a č. 2113 O. Blažíčka adresované F. Kavánovi jsou součástí 

osobního fondu F. Kavána, korespondence přijaté, v LA PNP.114 Dopis č. 2115 použil 

Svatopluk Klír do své knihy z výběru korespondence adresované Františku Kavánovi.116 

                                                 
101 Oldřich Blažíček (1887–1953), viz pozn. č. 5. 
102 J. HANZALOVÁ: Soupis osobních písemných pozůstalostí…, s. 52.  
103 Jednota umělců výtvarných (JUV), viz pozn. č 38. 
104 Tomáš SEKYRKA: Blažíček Oldřich, 1898–1953 (1987), inventář, ev. č. 10, 2003. 
105 ANG, f. OB, 8/7, č. 2. Dvojlist formátu 14,5 x 19,6 cm, psáno perem na straně 1 a 2, datace: 7. 1. 1936, místo 

odeslání: Libuň. Obálka: Slovutný Mistr, akad. malíř Oldřich Blažíček, profesor České techniky atd atd, Praha 

XIX Pod Hanspaulkou. Razítko: 9. 1. 1936, Libuň. 
106 ANG, f. OB, 26/15, č. 15. Dopisní papír ,,František Kaván, ak. malíř,“ dva dvojlisty formátu 14 x 22,2 cm, 

psáno perem na straně 1−6, datace: 24. 12. 1934, místo odeslání: Libuň.  
107 Petr ŠOLC: Krajinářské dílo Oldřicha Blažíčka. Bakalářská diplomová práce. Filozofická fakulta. Seminář 

dějin umění. Masarykova univerzita v Brně 2009, s. 17. 
108 ANG, f. OB, 26/15, č. 15, Viz pozn. č. 62 
109 Olga MACKOVÁ: Oldřich Blažíček. Praha 1990, s. 84. 
110 Bohuslav Josef Foerster (1859–1951), český pedagog, skladatel a hudební kritik, od roku 1931 prezident 

České akademie věd a umění. 
111 Štěpán Jež (1885–1970), viz pozn. č. 37. 
112 PNP, f. FK, kart. 1, inv. č. LA 82/82 000007 (č. 1). Dopisní papír ,,Oldřich Blažíček, Praha XIX,“ dvojlist 

formátu 17,8 x 23 cm, psáno perem na straně 1–4, datace: 28. 2. 1933, místo odeslání: [?]. 
113 PNP, f. FK, kart. 1, inv. č. LA 71/71 000018 (č. 2). Dopisní papír ,,Oldřich Blažíček, Praha XIX.,“ dvojlist 

formátu 17,8 x 23 cm, psáno perem na straně 1 a 3, datováno. Obálka: Mistr Franta Kaván v Jednotě umělců 

výtvarných v Praze, datace: 12. 2.1941, místo odeslání: Praha. 
114 P. CHALUPA: František Kaván …, s. 6.  
115 ANG, f. OB, 8/7, č. 2, viz pozn. č. 61. 
116 S. KLÍR: Přátelská slova z listů …, s. 35. 
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1. 4. 2 Literatura 

Základní poznatky o malíři O. Blažíčkovi117 poskytuje stejně jako v případě F. Kavána 

Tomanův slovník československých výtvarných umělců,118 obsahuje soupis souborných 

výstav a uvádí i zahraniční výstavy, kterých se malíř účastnil, seznam děl s vročením a výběr 

z literatury. Další encyklopedické práce a publikace o dějinách umění119 stávající informace 

rozšiřují. Malířské osudy Oldřicha Blažíčka budily zájem už v době, kdy malíř sám hojně 

vystavoval. V úvodech k výstavním katalogům se jeho životu věnoval např. Viktor Šuman,120 

Antonín Matějček121 a Josef Čadík,122 Karel Vladimír Herain123 o něm napsal článek pro 

Topičův sborník č. 12 v roce 1925.124 V úvodech katalogů vzpomínkových výstav se malířem 

zabýval Rudolf Rouček,125 František Dvořák,126 Jan Květ,127 Olga Macková,128 Rudolf 

Rouček, Václav Formánek129 i malířova vnučka Naděžda Blažíčková-Horová.130 Do časopisu 

Dílo131 a Výtvarné umění132 o Blažíčkovi přispíval např. Jan Květ a Josef Čadík.133 

Za malířova života vyšla v roce 1933 monografie J. R. Marka.134 V roce 1941 připravil 

monografii doplněnou o velké množství reprodukcí obrazů Antonín Matějček.135 Součástí 

Matějčkovy monografie je soupis díla, výstav, literatury a katalogů do roku 1939 sestavený 

z malířových záznamů, jak ale sám autor uvádí, jednalo se pouze o ty údaje, které sám 

Blažíček považoval za důležité. Roku 1947 připravil další text o O. Blažíčkovi Adolf 

                                                 
117 Oldřich Blažíček (1887–1953), viz pozn. č. 5. 
118 P. TOMAN: Nový slovník československých výtvarných umělců. Ostrava 1993, 2000. 
119 Např. Kolektiv autorů - A. HOROVÁ: Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Praha 1995; 

T. PETRASOVÁ – H. LORENZOVÁ: Dějiny českého výtvarného umění, díl III 1,2. Praha 2001. 
120 Viktor ŠUMAN: úvod katalogu souborné výstavy Oldřicha Blažíčka (JUV v Obecním domě). Praha 1925. 
121 Antonín MATĚJČEK: úvod katalogu Výstavy skizz a obrazů O. Blažíčka. Praha 1927. Tentýž spolu 

s Janem KVĚTEM a Jaromírem PEČÍRKOU: Tři ohlasy o O. Blažíčkovi, úvodní stati katalogu výstavy. Nové 

Město na Moravě 1967. 
122 Josef ČADÍK: úvod katalogu souborné výstavy Oldřicha Blažíčka v Západočeském muzeu. Plzeň 1928.  
123 Karel Vladimír Herain (1890–1953), historik umění, literární kritik. 
124 Karel Vladimír HERAIN: Oldřich Blažíček. Topičův sborník XII. Praha 1925. 
125 Rudolf ROUČEK: úvod katalogu výstavy O. Blažíčka (Dům umění). Brno 1957; úvod katalogu souborné 

výstavy v rámci Výtvarného Hlinska. Hlinsko 1974. 
126 František DVOŘÁK: úvod katalogu jubilejní souborné výstavy O. Blažíčka (SČVU, Obecní dům). Praha 

1959. 
127 J. KVĚT: úvod katalogu výstavy životního díla O. Blažíčka (SČVU, Obecní dům). Praha 1959. 
128 O. MACKOVÁ: K malířskému dílu O. Blažíčka, úvod katalogu souborné výstavy v rámci Výtvarného 

Hlinecka. Hlinsko 1972. 
129 Václav FORMÁNEK: úvod katalogu souborné výstavy O. Blažíčka. Galerie umění v Karlových Varech 1981 

a Galerie výtvarného umění v Chebu 1982. 
130 N. BLAŽÍČKOVÁ-HOROVÁ: úvod k výstavě O. Blažíčka k stému výročí narození. Západočeská galerie 

v Plzni 1986–1987, Středočeské galerie v Praze 1987, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě 1987. 
131 J. KVĚT: Chrámový prostor v díle O. Blažíčka. Dílo XXXV, 1947. 
132 Tentýž: Vzpomínáme Oldřicha Blažíčka, Výtvarné umění IV. 1954, s. 250. 
133 J. ČADÍK: Prof. Oldřicha Blažíčka dílo malířské. Dílo 1938. 
134 Josef Richard MAREK: Oldřich Blažíček. Praha 1933. 
135 A. MATĚJČEK: Oldřich Blažíček. 1941. 
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Veselý.136 Po Blažíčkově úmrtí o něm v roce 1957 napsal jeho syn Oldřich Jakub Blažíček,137 

který studoval dějiny umění u Antonína Matějčka, a Matějčkovu monografickou práci138 svou 

publikací rozšířil. Blažíčkův syn se ve svém textu zaměřil na otcovo krajinářské dílo. Olga 

Macková vydala v rámci knižní řady Malá galerie vydavatelství Odeon monografii o Oldřichu 

Blažíčkovi doplněnou o výběr z literatury, souhrn životopisných údajů, ohlasů na výstavy 

a výběr korespondence.139 Nejnověji se malířskému dílu Oldřicha Blažíčka a okolnostmi, 

které ovlivnily jeho tvorbu v dobovém kontextu, zabýval Petr Šolc ve své bakalářské 

diplomové práci z roku 2009.140 Zaměřil se na krajinářskou tvorbu a její rozbor, dále na 

lokace, které malíř zachycoval. Práce je doplněna rozsáhlou bibliografií, obrazovou přílohu 

a fotografiemi pramenů z Blažíčkova osobního fondu v ANG v Praze.141 

 

                                                 
136 Adolf VESELÝ: O. Blažíček. Brno 1947. 
137 Oldřich Jakub BLAŽÍČEK: Oldřich Blažíček, malíř Vysočiny. Havlíčkův Brod 1957. 
138 Viz pozn. č. 135. 
139 Viz Kapitola 1. 4. 1. 
140 P. ŠOLC: Krajinářské dílo Oldřicha Blažíčka. Bakalářská diplomová práce. Filozofická fakulta. Seminář 

dějin umění. Masarykova univerzita v Brně 2009. 
141 Viz pozn. č. 104. 
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1. 5 Ladislav Jan Živný 

 

1. 5. 1 Prameny 

Korespondence F. Kavána L. J. Živnému142 je součástí Kavánova fondu v ANG a tvoří 

ji 56 dokumentů, které jsou originály odeslané mezi lety 1904 a 1936. Dokumenty z ANG 

jsou průběžně číslovány (č. 1–64), ale v této řadě celkem 8 čísel chybí, jejich celkový počet je 

tedy 56. 

V osobním fondu F. Kavána v LA PNP je uložen soubor 63 strojopisných opisů 

korespondence F. Kavána L. J. Živnému z let 1904 až 1936, z čehož 56 strojopisů jsou opisy 

originálů z ANG. Porovnáním originálů v ANG a strojopisů v LA PNP vzniknul soubor, 

z něhož 56 dokumentů jsou originály, které doplňuje 7 strojopisů. Jedná se o 30 dopisů, 

20 korespondenčních lístků, 11 pohlednic a 2 zálepky.  

Pramenem k poznání vztahu L. J. Živného k F. Kavánovi je Živného text ,,Chvíle 

s Kavánem,“ který je součástí nevydaného sborníku vzpomínek, který se měl stát součástí 

monografie S. Klíra, a je uložený v osobním fondu malíře.143 Živný ve vzpomínce využil již 

výše uvedené dopisy, jejichž opisy jsou součástí malířova fondu. Na základě úryvků ze 

vzájemné korespondence sestavil vyprávění, které sleduje vzájemné přátelství bibliografa 

a malíře od dob gymnaziálních studií po poslední dopis, který Živný od Kavána obdržel 

v roce 1936. Dopisy Živný zařadil do kontextu výstav, které pořádal, a pro které si přál získat 

malířovy obrazy. V textu Živný uvádí, že poprvé oslovil malíře v roce 1904 a poslední dopis 

od něj získal v roce 1936, z čehož vyplývá, že soubor dopisů z ANG, doplněný o opisy z LA 

PNP tvoří veškerou dochovanou korespondenci Kavána Živnému. Vycházím z faktu, že 

vzpomínka na Kavána vznikla na žádost Svatopluka Klíra, tedy až po Kavánově úmrtí. 

V předkládané edici ze vzpomínky vycházím, rozšiřuji úryvky dopisů, které Živný použil 

a odkazuji na jejich současné uložení. Živný použitím daných částí dopisů zdůraznil Kavánův 

přínos umění, jejich rozšířením o delší úseky dopisů získáme více informací i o L. J. Živném, 

a tím dopisy lépe přibližují, v jakém duchu vzájemná korespondence probíhala. 

Korespondence L. J. Živného dosud samostatné vydána nebyla, ale dopisy F. Kavána144 

citoval F. Kovárna v Kavánově monografii z roku 1941.145  

 

                                                 
142 Ladislav Jan Živný (1872–1949), viz pozn. č. 6. 
143 Ladislav Jan ŽIVNÝ: Chvíle s Kavánem, PNP, f. FK, kart. č. 8, Vzpomínky přátel, s. 26–33. 
144 Na s. 102 druhého vydání své monografie o F. Kavánovi z roku 1942 citoval dopis L. J. Živnému č. 45 a 

č. 55, které jsou součástí této edice.  
145 F. KOVÁRNA: František Kaván. Praha 1941, dotisk 1942. 
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1. 5. 2 Osobní fond L. J. Živného v LA PNP 

Osobní fond Ladislava Jana Živného146 je uložen v LA PNP, je nezpracován a není 

přístupný pro nahlížení.147 V soupisu osobních písemných pozůstalostí a rodinných archivů 

v České republice od Jarmily Hanzalové148 není tento fond uveden. Za účelem zjištění, zda se 

v Živného fondu v LA PNP nenachází případně další korespondence s F. Kavánem, mi byla 

na žádost pozůstalost knihovníka a bibliografa L. J. Živného zpřístupněna. Nezpracovaný 

fond je uložen ve čtyřech kartonech a částečně tematicky seřazen. Cílem této práce není 

zmíněný fond podrobně popsat, přináším alespoň jeho částečně shrnutí. Osobní doklady jsou 

ve fondu zastoupeny pouze Živného partem. Pramenem k poznání knihovníkova života je 

Živného rukopis vlastního životopisu, který dopsal pouze do roku 1902. Zastoupena je 

korespondence přijatá i odeslaná, ale jedná se o pouze o několik jednotlivin, další 

korespondence s F. Kavánem se ve fondu nenachází. Velkou část tvoří Živného rukopisy 

nebo části rukopisů odborných článků a textů a Živného překladů odborných knih i beletrie 

z angličtiny. Při bližším zkoumáním jsem zjistila, že se jedná většinou o texty, které se 

vztahují k desetinnému třídění, bibliografické práci a zakládání a vedení veřejných knihoven. 

Vzhledem k tomu, že o těchto tématech Živný často publikoval, dá se předpokládat, že se 

nejedná o nevydané texty, ale konkrétnější informace přinese až podrobné zpracování tohoto 

fondu. Další část tvoří poměrně velké množství opisů různých knihovních vyhlášek 

a odborných textů, které si Živný pořizoval pro vlastní studijní potřebu. Téměř ve dvou celých 

kartonech jsou uloženy tiskopisy veřejných knihoven, které Živný navštěvoval při svých 

cestách po Anglii, které si od nich později nechal posílat. Jedná se o knihovní řády, katalogy, 

kartičky lístkového katalogu, ukázky čtenářských průkazů, propagační letáky, plakáty, ale 

i plány knihoven apod. Tyto materiály jsou doplněny bohatou fotodokumentací knihovních 

budov, prostor pro čtenáře, knihovních regálů či skladů. Fotografie jsou Živným popsány 

a většinou nalepeny na lístky tvořící původně patrně kartotéku. Zajímavou součástí fondu jsou 

také přepisy sumerských textů psané klínovým písmem.  Živný se studiem tohoto písma 

a kultury poměrně intenzivně zabýval, ale v českém prostředí narážel na nedostatek studijních 

materiálů. Svůj zájem znovu obnovil při svých výpravách do Anglie a návštěvě Britského 

muzea a jeho knihovny, kde si pro svou potřebu opsal příslušné odborné texty. Celý fond 

doplňuje množství výstřižků týkajících se knihovnictví, částečně řazených a rozdělených do 

obálek.  

                                                 
146 Ladislav Jan Živný (1872–1949), viz pozn. č. 6. 
147 Archivní fondy a sbírky v České republice – databáze dostupná na webových stránkách Ministerstva vnitra 

České republiky. Online: http://aplikace.mvcr.cz/archivni-fondy-cr/VysledkyHLEDANI.aspx?stranka=1&id= 

6300000202032#6300000202032 [cit. 8. 5. 2014]. 
148 J. HANZALOVÁ: Soupis osobních písemných pozůstalostí … 

http://aplikace.mvcr.cz/archivni-fondy-cr/VysledkyHLEDANI.aspx?stranka=1&id
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1. 5. 3 Literatura 

Historii českého knihovnictví od prvopočátků až do začátku druhé světové války 

shrnuje publikace Jiří Cejpka a autorského kolektivu, která vyšla v roce 2008.149 Život 

a především dílo Ladislava Jan Živného150 zpracoval Ladislav Cejpek v kapitole Vývoj 

knihoven a knihovnictví v Československu v letech 1918–1938.151 Zaměřil se na období 

počátků knihovnických teorií, knihovědy a celkovou situaci knihovnictví v nově vzniklém 

poválečném Československu. Působnost Živného je obsáhlým způsobem zhodnocena ve 

sborníku, věnovaném jeho oslavě šedesátých narozenin, který vydal Ústřední spolek 

československých knihovníků v roce 1935.152 Založení Bibliografického ústavu v Praze 

a Živného aktivitám v této instituce se věnoval Jaromír Jedlička v roce 1959153 a 1973.154 

Článek Jana Lidmily na internetových stránkách Knihovnictví a Informační služba informuje 

(KIVI), které provozuje Masarykova univerzita v Brně, shrnuje Živného život a dílo 

u příležitosti 130 let od jeho narození.155 Nejnověji se osobností spisovatele a bibliografa 

zabývala Linka Skolková ve své bakalářské práci zaměřené na teorii a praxi věčného pořádání 

v Živného pojetí,156 na jejím základě vypracovala také bibliografický soupis L. J. Živného.157 

Upozorňuje v něm na několik studentských prací, které byly o bibliografovi zpracované 

v padesátých až osmdesátých letech minulého století.158 Shrnující informace o životě, tvorbě 

a bibliografii Živného podávají dobře utříděné informace internetové stránky Studijní 

a vědecké knihovny v Hradci Králové v sekci Slovníku českých knihovníků,159 který vzniká 

ve spolupráci se Sdružením knihoven České republiky.160 

                                                 
149 Jiří CEJPEK – Jan ČINČERA – Ivan HLAVÁČEK – Pravoslav KNEIDL: Dějiny knihoven a knihovnictví. 

Praha 2008. 
150 Ladislav Jan Živný (1872–1949), viz pozn. č. 6. 
151 Tamtéž, s. 181–237. 
152 Bohuslav KOUTNÍK: Sborník věnovaný oslavě L. J. Živného. Praha 1935. 
153 Jaromír JEDLIČKA: Založení Bibliografického ústavu a Národní knihovny. In Česká bibliografie, 

sv. 1. Praha 1959, s. 147–164. 
154 Tentýž: Ladislav Jan Živný a bibliografie. In Česká bibliografie, sv. 10. Praha 1973, s. 373–391. 
155 Jan LIDMILA: Ladislav Jan Živný. Dostupné online: http://www.phil.muni.cz/kivi/clanky.php?cl=16 

[cit. 26. 4. 2014]. 
156 Linda SKOLKOVÁ: Teorie a praxe věcného pořádání v pojetí Ladislava Jana Živného. Bakalářská práce. 

Ústav informačních studií a knihovnictví. Praha 2005. Dostupné online: 

http://www.skolkova.net/papers/zivnybc.pdf [cit. 26. 4. 2014]. 
157 L. SKOLKOVÁ: Teorie a praxe věcného pořádání v pojetí Ladislava Jana Živného: bibliografický soupis. 

Praha 2005. Dostupné online: http://lin.skl.sweb.cz/reserse.pdf [cit. 26. 4. 2014]. 
158 Dana BABOROVÁ: Zásluhy L. J. Živného o veřejné knihovnictví. Diplomová práce. Filozofická fakulta. 

Katedra knihovnictví. Univerzita Karlova v Praze 1957; Ludmila BURIÁNKOVÁ: Práce Ladislava Jana 

Živného pro české knihovnictví a jeho význam. Diplomová práce. Filozofická fakulta. Katedra vědeckých 

informací a knihovnictví. Univerzita Karlova v Praze 1977; Táž: Ladislav Jan Živný v českém knihovnictví 

a bibliografii. Rigorózní práce. Filozofická fakulta. Katedra vědeckých informací a knihovnictví. Univerzita 

Karlova v Praze 1980. 
159 Slovník českých knihovníků. Dostupné online: http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/E--metodika/Regionalni-

knihovnicke-osobnosti/Slovnik-ceskych-knihovniku/Clanky/Zivny,-Ladislav-Jan.aspx [cit. 27. 4. 2014]. 
160 Sdružení knihoven České republiky. Internetové stránky: http://sck.sdruk.cz/index [cit. 27. 4. 2014]. 
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1. 6 Vypovídací hodnota pramenů 

Mé první setkání s Kavánovou korespondencí proběhlo v rámci přípravy závěrečné 

práce, která uzavřela má bakalářská studia. Do korespondence jako pramene, který mě 

provázel po celou dobu bádání, jsem vkládala velká očekávání, která se naplnila. Vypovídací 

hodnota dopisů je nezpochybnitelná. Ze své podstaty slouží jako prostředník sdělování faktů, 

postřehů, mnohdy celých příběhů mezi pisatelem a příjemcem dopisu. Korespondence mohla 

a může mít velké množství podob. Sloužila především, pokud nebyla předem určena širšímu 

okruhu čtenářů, k vyměňování informací soukromé povahy určené konkrétní osobě, kterou si 

pisatel vybral. Samozřejmě a přirozeně vnímáme fakt, že dopisy byly pro jejich autory i jejich 

čtenáře svým způsobem důležité, někdy více, někdy méně. A někdy považovali jejich obsah 

za natolik podstatný a závažný, že vyžadovali na příjemci po přečtení dopisu, pohlednice či 

jiného lístku z důvodu zachování diskrétnosti jeho zničení či vrácení.161 

Má bakalářská práce byla založena na plnotextové edici korespondence F. Kavána 

odeslané jeho druhé manželce Pavle. Na základě souboru 155 dokumentů – dopisů, pohlednic 

a korespondenčních lístků psaných Kavánovou rukou bylo možné si do určité míry vytvořit 

představu o jejich společném soužití, kterým se odborná literatura téměř nezabývá. Frekvence 

odesílaných dopisů a jejich vnitřní tempo vytvořené použitými jazykovými prostředky 

poskytly příležitost dnešnímu čtenáři alespoň částečně pocítit atmosféru okamžiku, kdy byl 

dopis psán, a trochu více proniknout do podstaty vztahu mezi oběma korespondenty. 

Malířovy dopisy v tomto případě dokreslily závěrečnou část jeho života a staly se základní 

linií, na kterou jsem později mohla navázat v diplomové práci. Opětovným čtením dopisů se 

badatel stává jejich sekundárním čtenářem. Sice mu nebyly přímo adresovány, ale dávají mu 

příležitost s odstupem času opět sdílet životní příběhy jednotlivých korespondentů.  

Dopisy Kavána Pavle přinášejí faktografické informace, zároveň dávají čtenáři možnost 

poznat o mnoho soukromější linii jejich společného soužití, kterou bylo a stále je možné dále 

rozšiřovat. Tuto linii jsem obohatila v diplomové práci o soubory korespondence adresované 

přátelům, které pokrývají dobou svého vzniku podstatnou část malířova příběhu – od 

ukončení studií na výtvarné akademii až po závěrečné dny jeho života. V tomto případě jsem 

zvolila metodu tematicky řazených výňatků jednotlivých edičně zpracovaných dokumentů, 

které jsem zasadila do kontextu. Vytvořily se tak nové celky reprezentující témata, která díky 

této metodě získala větší prostor, než se jim dostávalo v původních dokumentech, v jejichž 

                                                 
161 O zničení, konkrétně spálení, některých dopisů žádal F. Kaván i svou druhou manželku Pavlu. Viz kapitola č. 

3. 7. 20 této práce. 
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rámci mnohdy téměř zanikly. Tuto metodu jsem zpětně uplatnila i na manželskou 

korespondenci Kavána Pavle. 

Metoda výňatků z dopisů je využívána hlavně v tematických edicích a vícetematické 

dokumenty by neměly být děleny a publikovány po částech v jednotlivých oddílech edice.162 

Použila jsem tuto metodu při zpřístupnění korespondence F. Kavána, a to i v případech 

dopisů, které se věnovaly více tématům. Vzhledem k tomu, že část Kavánových dopisů je 

datována částečně nebo vůbec, a nelze je v některých případech přesně chronologicky zařadit, 

je možné je pomocí metody výňatků z dopisů lépe zhodnotit. Při řazení výňatků jsem se řídila 

životním příběhem malíře vzniklým na základě studia odborné literatury a dalších dostupných 

pramenů a respektovala všechny zásadní zlomy v jeho tvorbě i soukromí. 

L. J. Živný163 považoval výňatky z Kavánových dopisů za natolik dobrý podklad pro 

sepsání vzpomínek na malíře, že v nich jednotlivé citáty z korespondence přímo použil,164 což 

uplatnění metody v podobném případě potvrzuje. V rámci jednotlivých tematických okruhů 

jsem zachovávala, pokud to bylo možné, chronologické řazení dopisů. Sestavením výňatků se 

čtenáři otevírají nové úhly pohledu na českého krajináře, jeho druhou manželku a tři přátele. 

Více přibližují témata, která v dopisech i dalších pramenech sice byla řečena, ale dosud 

nedostala dostatečný prostor. Přinášejí informace především o Kavánově tvorbě, malování 

v plenérů, úskalí malování v zimě, přípravě malířské podložky, adjustaci obrazů nebo jejich 

názvů. Jednotlivé tematické okruhy se věnují výstavní činnosti, přípravě obrazů pro výstavu, 

zajišťování prezentace umělcovy tvorby potencionálním kupcům, stanovování cen obrazů, 

jejich prodeji a následné přepravě. Zmiňují i věnování, která Kaván kupcům na obrazy rád 

připisoval. Dotýkají se také otázky falzování obrazů F. Kavána i O. Blažíčka a komplikacím, 

které je provázely. Dopisy svým prostřednictvím přibližují osobní, rodinný život umělce 

i jeho přátel, způsob, jakým se vyrovnávali s první a později i druhou světovou válkou, jejich 

peripetie a úspěchy v zaměstnání a oddanost uměleckým i vědeckým oborům, kterým 

zasvětili své životy. 

Korespondence F. Kavána s jeho druhou ženou Pavlou se stala linií malířova života, na 

kterou je možné navazovat a postupně ji rozšiřovat o poznatky získané dalším studiem 

pramenů. Podobným způsobem mohou být využity i soubory dopisů edičně zpřístupněné 

v této práci a stát se novým vodítkem pro další studium osudů F. Topiče, O. Blažíčka nebo 

L. J. Živného. Aby bylo možné zpřístupněné dopisy v budoucnu plně využít a zpracovat je 

                                                 
162 I. ŠŤOVÍČEK A KOLEKTIV: Zásady vydávání …, § 66, s. 72. 
163 Ladislav Jan Živný (1872–1949), viz pozn. č. 5. 
164 L. J. ŽIVNÝ: Chvíle s Kavánem, PNP, f. FK, kart. č. 8, Vzpomínky přátel, s. 26–33, viz kapitola 1. 5. 1 této 

práce. 
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s využitím dalších pramenů, zařadila jsem do svých předchozích prací165 i plnotextové edice 

zmiňovaných pramenů. Korespondence jako pramen nebyla a není svázána striktně 

předepsanými pravidly či formulářovým zápisem. Jejich pisatelé jim za mnohá desetiletí 

přesto vtiskli určité nepsané normy, jejichž dodržování či porušování se většinou odvíjelo od 

osobního rozhodnutí každého pisatele, který tak činil z určitého, pro něj specifického důvodu.  

Korespondence se díky tomu stává zrcadlem, v kterém můžeme mnoha různými způsoby 

znovu pozorovat nejen umělce v kruhu rodiny a přátel, během práce na obvyklých, i pro jeho 

kariéru stěžejních dílech, ale také na pozadí národních a světových dějin. Pomocí dopisů 

můžeme jejich pisatelům i adresátům ,,podat ruku“ a nechat je k nám jejich prostřednictvím 

opět promlouvat, lépe je poznat, pochopit a porozumět jim. 

 

1. 7 Internetové zdroje, poznámkový aparát 

Při tvorbě poznámkového aparátu jsem v případě malířů, spisovatelů a dalších osobností 

vycházela ze slovníků výtvarných umělců166 a dále z obecných slovníků uvedených 

v seznamu literatury. Při zpracovávání jsem vycházela také z Informačního systému 

abART,167 který zpracovává a zpřístupňuje informace z oblasti kultury, z internetových 

stránek České bibliografické databáze,168 Slovníku české literatury po roce 1945,169 který 

zpracovává Ústav pro českou literaturu AV ČR, Slovníku českých knihovníků,170 

připravovaným Ústavem pro českou literaturu AV ČR a Zachova Slovníku českých 

nakladatelství.171 

 

                                                 
165 E. CHARVÁTOVÁ: František Kaván v pramenech…, Tatáž: František Kaván – přátelství v korespondenci… 
166 P. TOMAN: Nový slovník československých výtvarných umělců. Ostrava 1993, 2000. Kolektiv autorů - 

A. HOROVÁ: Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Praha 1995;                                

T. PETRASOVÁ – H. LORENZOVÁ: Dějiny českého výtvarného umění, díl III 1,2. Praha 2001. 
167 Informační systém abART. Online: http://abart-full.artarchiv.cz/ [cit. 16. 3. 2014]. 
168 Česká bibliografická databáze. Online: http://www.cbdb.cz/ [cit. 20. 4. 2014]. 
169 Slovník české literatury po roce 1945. Online: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/ [8. 5. 2014]. 
170 Slovník českých knihovníků. Ústav pro českou literaturu AV ČR. Dostupné online: http://www.svkhk.cz/Pro-

knihovny/E--metodika/Regionalni-knihovnicke-osobnosti/Slovnik-ceskych-knihovniku/Clanky/Zivny,-Ladislav-

Jan.aspx [cit. 27. 4. 2014]. 
171 A. ZACH: Slovník českých nakladatelství. Online: http://www.slovnik-nakladatelstvi.cz/ [cit. 29. 3. 2014]. 
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2. Ediční poznámka172 

 

Předkládaná edice vypovídá o vztahu malíře Františka Kavána s Pavlou Kavánovou-

Šírovou a okruhem její rodiny a o jeho přátelství s nakladatelem a galeristou Františkem 

Topičem, malířem Oldřichem Blažíčkem a knihovníkem a bibliografem Ladislavem Janem 

Živným. Přináší náhled do života malíře od konce studií na AVU v Praze až po závěr života, 

sleduje jeho plné tvůrčí nasazení, pozdější stáhnutí se z veřejnosti i opětovný návrat do 

výstavních síní a aktivnější zapojení do společenského života (1894–1941). 

Zdrojem archivních dokumentů se stal osobní fond F. Kavána v LA PNP a ANG, dále 

osobní fond F. Topiče a O. Blažíčka v ANG. Předkládaná práce obsahuje celkem osm 

souborů korespondence s 259 dokumenty a sleduje vztah malíře s jeho ženou a přáteli 

v celkovém časovém rozmezí mezi lety 1894 a 1941.  

Početně nejrozsáhlejší jsou soubory korespondence malíře s jeho druhou ženou Pavlou, 

které tvoří celkem 155 jednotlivin rozdělených do dvou období. Období 1928–1930, do 

svatby Kavánových, tvoří 8 datovaných a 60 nedatovaných dopisů, 3 datované a 1 nedatovaná 

pohlednice a 1 datovaná dopisnice. Období 1930–1941, do úmrtí F. Kavána, obsahuje 

39 datovaných a 36 nedatovaných dopisů, 1 datovanou dopisnici a 6 datovaných pohlednic.  

Korespondenci F. Kavána L. J. Živnému tvoří 63 dokumentů. Tento soubor vzniknul 

vzájemným porovnáním originálů z ANG a jejich opisů v LA PNP (Kapitola 1. 5. 1). 

Zahrnuje 30 datovaných dopisů, 20 korespondenčních lístků, 11 pohlednic a 2 zálepky. Tento 

soubor je rozšířen o korespondenci F. Kavána O. Blažíčkovi z osobního fondu O. Blažíčka 

v ANG (17 dokumentů), kterou tvoří 11 datovaných a jeden nedatovaný dopis, 3 pohlednice, 

1 korespondenční lístek, 1 samostatná obálka, a korespondenci F. Kavána F. Topičovi 

z osobního fondu F. Topiče v ANG (21 dokumentů), která se skládá ze 14 datovaných 

a 5 nedatovaných dopisů a 2 zálepek. Jeden korespondenční lístek ve fondu O. Blažíčka je 

Blažíčkův a je adresován F. Kavánovi. Tyto soubory rozšiřují jednotliviny od O. Blažíčka 

(2 datované dopisy) a F. Topiče (1 datovaný dopis) adresované F. Kavánovi, které jsou 

uloženy v Kavánově osobním fondu v LA PNP (Tabulka č. 1). 

 

 

 

 

                                                 
172 Následující kapitola vychází z mé bakalářské a diplomové práce viz E. CHARVÁTOVÁ: František Kaván 

v pramenech…, Tatáž: František Kaván – přátelství v korespondenci… 
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Tabulka č. 1 

 

Text práce je sestaven z úryvků jednotlivých dopisů, pohlednic, korespondenčních 

lístků, dopisnic a zálepek, které jsou prezentovány v tematických celcích uspořádaných 

v samostatných kapitolách.175 Před všemi úryvky a po nich následoval další text, který byl 

vypuštěn. Pro vytvoření lepší návaznosti textu jsem se rozhodla vypustit označení těchto částí 

pomocí hranatých závorek […], které doporučuje Ivan Šťovíček a kolektiv ve svých 

                                                 
173 E. CHARVÁTOVÁ: František Kaván v pramenech… 
174 Tatáž: František Kaván v korespondenci přátelům… 
175 Ivan ŠŤOVÍČEK A KOLEKTIV: Zásady vydávání novověkých historických pramenů z období od počátku 

16. století do současnosti. Příprava vědeckých edic dokumentů z 16.–20. století pro potřeby historiografie. Praha 

2002, § 66, s. 72. 

 

TYP DOKUMENTU 

SOUBOR KORESPONDENCE 

PLNOTEXTOVÁ EDICE 

V RÁMCI BAKALÁŘSKÉ 

PRÁCE173 

PLNOTEXTOVÁ EDICE V RÁMCI DIPLOMOVÉ 

PRÁCE174 

 

P. Kavánová-Šírová  

(1928–1941) 

 

F. Topič  

(1894–1904) 

O. Blažíček 

(1925–1941) 

L. J. Živný 

(1904–1936) 

LA PNP ANG 
LA 

PNP 
ANG 

LA 

PNP 
ANG 

LA 

PNP 

Dopisy 

Datované 8 39 14 1 11 2 24 6 

Bez datace 60 36 5 - 1 - - - 

Pohlednice 4 6 - - 3 - 11 - 

Korespondenční 

lístek 

či dopisnice 

1 1 - - 1 - 19 1 

Zálepka   2 - - - 2 - 

Samostatná obálka   - - 1 - - - 

Celkem v souboru 73 82 21 1 17 2 56 7 

 155 22 19 63 

Celkem 259 



34 

 

pravidlech pro vydávání pramenů.176 Konec a začátek úryvků vyznačuji uvozovkami „“ 

a jejich text kurzívou. 

Každý úryvek je v poznámkovém aparátu opatřen údaji o původním dokumentu177 

a odkazem na jeho úplné znění v rámci plnotextové edice (Tabulka č. 2),178 která je součástí 

mé bakalářské a diplomové práce:179 

a) místo archivního uložení se zápisem citace v podobě: archiv, archivní fond, dále 

signatura nebo přírůstkové číslo a číslo dokumentu v plnotextové edici; 

b) typ dokumentu a specifikace psací látky, pokud není uvedeno jinak, jedná se o dopis 

psaný na nelinkovaném papíru, dále se v korespondenci vyskytuje dopisní papír 

F. Kavána, F. Topiče a O. Blažíčka: 

a. ,,František Kaván, ak. malíř,“ dvojlist formátu dvojlist formátu 15,4 x 23,4 cm; 

b. ,,František Kaván, ak. malíř, Libuň u Jičína 117,“ dvojlist formátu 15,2 x 23 cm; 

c. ,,F. TOPIČ, Knihkupectví a nakladatelství, Librairie Francaise, Ústřední závod 

umělecký, V Praze, Ferdinandova tř. 9,“ dvojlist formátu: 14,6 x 23 cm; 

d. ,,Oldřich Blažíček, Praha XIX,“ dvojlist formátu 17,8 x 23 cm; 

dále papír linkovaný, čtverečkovaný, pohlednice, korespondenční lístek, tzv. zálepka; 

c) rozměry v centimetrech ve tvaru šířka x výška, použité psací náčiní – pero, tužka,180 

počet popsaných stran; 

d) datace, místo odeslání: pokud údaj není přímo součástí textu dokumentu, ale vychází 

ze sekundárních poznámek – poznámky adresáta, údaje poštovních razítek, jsou 

uvedeny v rovných závorkách / /, nejisté čtení vyznačuji hranatými závorkami [ ] 

a chybějící text [?];181 

                                                 
176 I. ŠŤOVÍČEK A KOLEKTIV: Zásady vydávání …, § 66 b), s. 72 
177 Tamtéž, § 78 e), s. 82. 
178 Záhlaví každého dopisu obsahuje shodné informace jako jednotlivé úryvky s výjimkou bodu d), kdy datace 

a místo odeslání předchází samotnému textu dokumentu a je sjednoceno vpravo nahoře. V každém souboru jsou 

dokumenty samostatně číslovány a je zachováno jejich původní řazení, dokumenty jsem pro potřebu plnotextové 

edice opatřila vlevo nahoře novým průběžným číslováním (Tabulka č. 2), viz bod a). Původní uspořádání 

korespondence F. Kavána s P. Kavánovou-Šírovou, F. Topičem a O. Blažíčkem ve větší či menší míře respektuje 

chronologické řazení. Z korespondence F. Kavána L. J. Živnému je vytvořen nový soubor dokumentů, u kterých 

je uvedeno místo uložení v ANG i LA PNP, a jejichž pořadí vychází z řazení opisů v LA PNP, protože je soubor 

kompletnější a chronologicky uspořádán.  
179 E. CHARVÁTOVÁ: František Kaván v pramenech…, s. 34–131; Tatáž: František Kaván – přátelství 

v korespondenci…. 
180 Ve většině případů psal F. Kaván perem a černým inkoustem. Tužku používal při psaní dopisů venku, při 

malování nebo během cesty ve vlaku. Stejný psací prostředek používal, pokud byl nemocný a korespondenci 

vyřizoval v posteli (např. dopis č. 92, viz PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000214). 
181 I. ŠŤOVÍČEK A KOLEKTIV: Zásady vydávání …, § 46 b), s. 50. 
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e) obálka, adresa: pokud byla obálka dochována, je uvedena transliterace adresy a údaje 

z poštovního razítka, stejně tak v případě pohlednic, korespondenčních lístků a tzv. 

zálepek, nejisté čtení vyznačuji hranatými závorkami [ ] a chybějící text [?]. 

 

Tabulka č. 2 

 

  Edice formou výňatků   

Rigorózní práce 

Zkratka souboru 

korespondence 

použitých 

v edici 

Archivní 

uložení 

Číslo 

dokumentu 

P
ln

o
te

x
to

v
á 

ed
ic

e 

Bakalářská 

práce 

F. Kaván – P. Kavánová-

Šírová  

(Kapitola č. 3) 

FK-PKŠ ANG 1–155 

Diplomová 

práce 

F. Kaván – F. Topič  

(Kapitola č. 4) 
FK–FT 

ANG 1–21 

LA PNP 1 

F. Kaván – O. Blažíček 

(Kapitola č. 5) 
FK–OB 

ANG 1–17 

LA PNP 1–2 

F. Kaván – L. J. Živný 

(Kapitola č. 6) 
FK–LJŽ 

ANG a LA 

PNP 
1–63 

 

Řazení kapitol předkládané práce, vyplývá z počtu jednotlivých dokumentů, které jsou 

jeho součástí a také z počtu let, po které si korespondenti dopisovali. Setkání F. Kavána 

s Pavlou Kavánovou-Šírovou a jejich následný sňatek představuje závěrečnou část malířovy 

tvorby naplněnou intenzivní prací a výstavními úspěchy. Zároveň umožňuje poznat blíže jeho 

rodinné zázemí, které mu bylo při malování oporou, a především Kavánovu citlivou a velmi 

vnímavou povahu. F. Topič v Kavánově životě symbolizuje přerod mladého studenta 

krajinářské školy v mladého malíře. S O. Blažíčkem se Kaván seznámil již jako zralý krajinář 

s kolegou malířem, též krajinářem, s kterým mohl sdílet své zkušenosti a pohled na českou 

krajinu. Obě tato období překlenuje korespondence Kavána s L. J. Živným, dvou spolužáků 

spojených uměním, jejichž cesty se po společném studiu vydaly různými směry, aby se opět 

setkaly v době, kdy se oba intenzivně snažili naplnit svá osobní přání i vědecké ambice. 
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Edice je založena na originálech rukopisů napsaných v češtině a jejich správné čtení 

nepředstavuje složitý paleografický úkol. Korespondence byla psána převážně perem 

a černým inkoustem. V případě některých pohledů a korespondenčních lístků, výjimečně 

dopisů, použil F. Kaván tužku, stejně jako O. Blažíček na korespondenčním lístku 

adresovaném F. Kavánovi. Sedm dopisů F. Kavána L. J. Živnému z malířova fondu 

v LA PNP jsou strojopisné opisy originálů, které se nezachovaly nebo nejsou součástí 

korespondence F. Kavána s L. J. Živným v ANG. Kavánův rukopis je během období      

(1894–1941) sledovaného v korespondenci téměř beze změny. Odlišnosti se objevují až 

v posledních letech života, kdy Kaván patrně silněji tlačil na pero, a písmo začíná být větší 

a více roztáhnuté do šířky.182 

Pro přepis úryvků jednotlivých dokumentů jsem zvolila v souladu se zásadami vydávání 

novověkých pramenů183 metodu transkripce a přizpůsobila tak text současným jazykovým 

normám,184 ale zároveň jsem se snažila zachovat co nejvíce charakteristických rysů Kavánovy 

češtiny. Cílem bylo provázat přechody mezi vlastními úryvky dopisů a doprovodným textem 

a usnadnit tak plynulost čtení.185 Pro vyjádření pocitů a gradace textu hojně využíval čárek, 

vykřičníků, otazníků, pomlček a závorek. Použití vykřičníků a otazníků jsem zachovala. 

Plynulost textu v nepřehledných případech jsem zajistila nahrazením pomlček čárkou, 

doplnila jsem chybějící závorky a interpunkci. 

Při psaní Kaván pečlivě dodržoval použití zdvořilostních velkých písmen, např. Vás, 

Vaši, Si, Se, Jste. Používal je také v případě, kdy chtěl zdůraznit úctu k pisateli ve spojeních 

např. Přítel, Přátelství Vaše, pozdravy Vaší Rodině apod. Tato velká písmena jsem upravila 

podle současných norem (Si → si, Se → se, Sama → sama, Jste → jste, Přátelství Vaše → 

přátelství Vaše, pozdravy Vaší Rodině → pozdravy Vaší rodině), ponechala jsem pouze velká 

písmena u slov Váš, Vaši, Ti, Tobě apod.186 Odstranila jsem zdvořilostní velká písmena ve 

slovech typu Mistr → mistr, Doktor → doktor. 

                                                 
182 V plnotextové edici je členění textu zachováno dle originálu. V případě většího počtu stránek dopisů se jejich 

pořadí řídí původním číslováním stránek, pokud bylo uvedeno. 
183 I. ŠŤOVÍČEK A KOLEKTIV: Zásady vydávání …, § 46 d), s. 51. 
184 Vladimír ŠAUR: Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Praha 2004. 
185 Z tohoto důvodu jsem odstranila v textové části této práce ediční značky, a text upravila do současné podoby. 

Odstranila jsem zvýraznění slov, která Kaván vyznačoval podtržením. V plnotextových edicích 

(viz E. CHARVÁTOVÁ: František Kaván v pramenech…; Tatáž: František Kaván – přátelství 

v korespondenci…) jsou ediční značky zachovány. 
186 Nedílnou součástí plnotextových edic dokumentů jsou oslovení, která používal Kaván pro své adresáty. Pro 

oslovení své ženy Kaván využíval mnoho různých variant, od Nejdražší Paní, Vysocevážená Paní, Nejmilejší 

Paní, v období před svatbou, po familiární, osobní partnerská oslovení Nejdražší Pavlo, Nejdražší Pavličko, 

Pavlinko, Pavlušo, Nejdražší Ženo, v období po svatbě. Nazýval ji také svou Hvězdou, Přítelkyní, Srdéčkem, 

Duší, Potěšením, Krásnou hospodyňkou i Velitelkou. Velká počáteční písmena v korespondenci dodržoval v 

oslovení F. Topiče (Vaše Blahorodí) a O. Blažíčka (Slovutný pane Professore, Slovutný drahý Příteli, Slovutný 
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Psaní příslovečných spřežek jsem upravila podle současných pravidel (např. z dola → 

zdola, ssebou → s sebou, napodzim → na podzim, v brzku → vbrzku, proto že → protože). 

Ve shodě se současným pravopisem jsem některá slova rozdělila (vysocevážená → vysoce 

vážená, dvěstě → dvě stě, načerstvo → na čerstvo). Odstranila jsem zdvojená slova (vylezu 

vylezu → vylezu).187 Zdvojené souhlásky jsem zjednodušila všude tam, kde se nevyslovují 

(adressu → adresu, passpart → paspart, kollegy → kolegy, professor → profesor).188 Podle 

současných pravidel jsem upravila slova jako hoemerrhoidy → hemeroidy, hypothéky → 

hypotéky, dále psaní písmen s a z (nervósu → nervózu, přispůsobí → přizpůsobí, exposici → 

expozici), koncovky sloves (nemoh → nemohl) a případné chyby pisatele (zdrželivi → 

zdrženlivi). Cizojazyčné části textů se vyskytují pouze v případě dopisu č. 62 – Gott erhalte189 

a dopisu č. 13 – Schnée  frères.190 Pro vyjádření hodnoty, množství či časových údajů Kaván 

používal arabských číslic nebo údaj zapsal slovně. V některých případech oba případy 

zkombinoval (k 75. ce → k pětasedmdesátce). Správné přečtení číselných údajů a běžně 

užívaných zkratek191 (Č. ráj → Český ráj, Dr. → doktor apod.) nečiní žádný zásadní problém, 

a proto jsem údaje žádným způsobem neupravovala. 

Text této práce je založen na transkribovaných výňatcích z jednotlivých dopisů, 

upravených v souladu s pravidly, které uvádím výše. Rozhodla jsem se zachovat také 

neupravenou variantu Kavánovy češtiny a zpracovala plnotextovou edici dokumentů pomocí 

transliterace, ze které je možné v budoucnu opět vycházet. Tyto edice dokumentů jsou 

součástí mých předchozích prací.192 

Díky zachované transliteraci vynikne osobitost Kavánova jazyka ovlivněná 

podkrkonošským nářečím a klasickým gymnaziálním vzděláním doprovázeným studiem 

cizích jazyků.193 Kaván byl již na gymnáziu literárně tvůrčí, psal básně a později i překládal 

z ruštiny.194 Jeho úroveň vyjadřovacích schopností a znalosti jazyka byla vysoká, ale při 

hodnocení se vzhledem k používání nářečí nelze spoléhat na pravidla pravopisu, která platila 

během jeho života.195 Zachováním plného textu jednotlivých dokumentů, v kterých jsem 

neprovedla žádné dodatečné editorské zásahy, se může naplno projevit Kavánova osobnost 

                                                                                                                                                         
Mistře, vzácný příteli, drahý Předsedo náš), L. J. Živného oslovoval Velevážený příteli nebo Vážený příteli, 

v těchto případech jsem velká písmena ponechala. 
187 I. ŠŤOVÍČEK A KOLEKTIV: Zásady vydávání …, § 48 h), s. 54. 
188 Tamtéž, § 50 a), s. 56. 
189 ,,Bůh chraň,“ ANG, f. FK, č. 4; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001134 (č. 62).  
190 Značka akvarelového laku, ANG, f. FT (111), kart. 1, př. č. 3111, č. 13. 
191 Seznam zkratek použitých v textu práce i ve výňatcích z dopisů jsem zařadila na závěr práce za rejstříky. 
192 Viz pozn. č. 164. 
193 M. ZACHAŘ: …2009, s. 102. 
194 Poudačky / L. N. Tolstoj: nářečím z nad Jilemnice přeložil Kavánů František. Praha, Josef Pelcl 1902. 
195 I. ŠŤOVÍČEK A KOLEKTIV: Zásady vydávání …, § 50, s. 55. 
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i jeho okamžité psychické rozpoložení mnohdy ovlivněné zdravotním stavem. Malíř své 

emoce v textu vyjádřil pomocí častého použití interpunkčních znamének, v některých 

případech důsledně, jindy naopak nahodile. Slova, která považoval za důležitá, vyznačoval 

podtržením, které jsem v plnotextové edici zachovala. Využíval hojně čárek, teček, pomlček 

a závorek, členil jimi text a upřesňoval informace. Mnohdy zůstaly závorky i samotné věty 

neukončené, tyto případy se nejvíce objevují v obdobích Kavánovy velké fyzické i psychické 

únavy, kdy se obtížněji soustředil. Mohou být také důsledkem náhodné malířovy 

roztržitosti.196 

Způsob podobného zpřístupnění Kavánovy korespondence se spisovatelem Karlem 

Václavem Raisem197 shledali vhodným v roce 1949198 Marie Míšková-Raisová199 se 

Štěpánem Ježem,200 kdy si byli vědomi ,,hojnosti materiálu slohově i jazykově 

zajímavého,“201 které malířovy dopisy obsahovaly. Metodu transliterace pro edici pramenů 

vzniklých po roce 1500202 pro svou edici dopisů Josefa Mánesa zvolili v roce 1998 také 

Jindřich a Miroslav Angerovi.203 

Dopisy pro Pavlu podepisoval před svatbou většinou jen iniciály F. K., F, K nebo 

zkrácenou podobou svého jména F. Kaván, Fr. Kaván či Kaván. Později se své manželce 

podepisoval křestním jménem Franta, v jednom případě i Franťúra. Podpis občas doplnil 

rozvíjejícími přívlastky, např. F. (kocour medvědí),204 Franta postrach výstav,205 Franta, 

ochraňovatel ptactva,206 bláznivý Franta,207 nebo ubohý Franta.208 Dopisy F. Topičovi Kaván 

podepisoval nejčastěji F. Kaván, Fr. Kaván, Franta Kaván, František Kaván. Na některé 

dopisy O. Blažíčkovi připojoval pozdravy od své manželky a sestry – František Kaván s chotí 

a sestrou. L. J. Živnému se podepisoval i samostatným křestním jménem, občas připojoval 

                                                 
196 Datace a místo odeslání dopisů v plnotextové edici, pokud je uvedeno, je sjednoceno vpravo nahoře před 

vlastním textem dopisů ve tvaru den, měsíc, rok. Místo odeslání následuje po vročení. Kaván své dopisy sám 

datoval velmi zřídka, dodatečnou dataci jsem provedla na základě rukopisných poznámek adresátů a údajů 

z poštovních razítek, v tom případě jsou napsány v rovných závorkách / /. Podtržení v textu zachovávám tak, jak 

jej použil autor, stejně tak kulaté závorky ( ). Interlineární a marginální poznámky vyznačuji pomocí složených 

závorek { }, autorské přepisy a škrty pomocí lomených závorek ‹ ›.196 Nečitelný a chybějící text vyznačuji 

pomocí […] a nejisté čtení pomocí [?]. 
197 Karel Václav Rais (1859–1926), viz pozn. č. 34. 
198 M. MÍŠKOVÁ-RAISOVÁ: Dopisy Fr. Kavána K. V. Raisovi. Praha 1949. 
199 Marie Míšková-Raisová (1883–1968), viz pozn. č. 35. 
200 Štěpán Jež (1885–1970), viz pozn. č. 37. 
201 M. MÍŠKOVÁ-RAISOVÁ: Dopisy Fr. Kavána K. V. Raisovi. Praha 1949, s. 49 – Poznámka k dopisům 

od Štěpána Ježe. 
202 I. ŠŤOVÍČEK A KOLEKTIV: Zásady vydávání …, § 46 c), d), s. 50–51. 
203 Jindřich ANGER  Miroslav ANGER: Josef Mánes. Dopisy. Fontes historiae artium, svazek V. Praha 1998, 

s. 27–28. 
204 PNP, f. FK, FK–PKŠ, sign. LA 71/71 000133 (č. 11). 
205 Tamtéž, sign. LA 71/71 000257 (č. 135). 
206 PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000221 (č. 99). 
207 Tamtéž, sign. LA 71/71 000 (č. 154). 
208 Např. PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000214 (č. 92). 
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zkratku příjmení – Franta, Franta K. Pohlednice a korespondenční lístky zakončoval svými 

iniciály F. K, F. K.209 V některých případech připojoval místo svého současného pobytu         

– Fr. Kaván baráčník, t. č. Víchovská Lhota, F. Kaván ve Vítanově, F. Kaván t. č. Vítanov 

u Hlinska v Čechách, F. Kaván t. č. Libuň č. 117, pošta v místě, František Kaván, akad. 

malíř, Libuň č. 117, okres Semily. Téměř nedílnou součástí dopisů manželce bývá přípis 

ujišťující o neutuchající oddanosti a úctě adresátce. Například Tvůj nejoddanější…, nejuctivěji 

oddaný, s poručeními oddaný…, navždy oddaný…, na smrt oddaný Franta. Obzvláště 

v dopisech z prvního období, před svatbou, je znatelný kontrast formálnějšího začátku dopisu 

oproti intenzivnímu, velmi osobnímu, až intimnímu loučení. Na závěr dopisů přátelům vždy 

připojoval slova úcty a díků (povždy v úctě srdečné oddaný, v hluboké úctě oddaný, povždy 

nejoddanější, s díky mnohými povždy v úctě srdečné oddaný), která zdůrazňovala, jak moc si 

adresátů vážil. Po podpisu v některých případech následují další věty dopisu nebo jeho datace 

a místo odeslání. 

Své obrazy Kaván označoval karton, celokarton, škráb, aquarell, hedvábí, ten malý, ten 

velký, oleják, kartoňák, kšeftovní mazba, mazba, mazbička, plátýnko či vobrázek. Mezi další 

slova, která používal, patří například rozbředlina, strakatina, olípané, zouplna, všickni, 

nevypsatelně, přeskvost, žabařina, svrabařina, nejubožší, psina, kostrbatina, hnáty, 

naštrachali se, chumelice, nahastrošit se, auředlní, Velkonoce, pstruhačina či obrazová taxa. 

Kavánův jazyk charakterizují spojení typu ,,sedrané objektivy kvaltem dne“, ,,vylezu na tu 

strakatinu, myslím si, že něco z toho udělat možno, ale když se přinese domů, zůstává jen 

svinstvo černobílé“, ,,odprašuje se jen, co nejvíc na krku“ či ,,mnohé dozvuky musím dosud 

odblizovat.“ 

L. J. Živný si na dopisy od F. Kavána připisoval vlastnoruční poznámky, které 

vyznačuji rovnými závorkami / / a upozorňuji na ně v poznámkovém aparátu. Specifikují 

blíže např. jména osob nebo názvy knih a také data, kdy mu byly malířovy dopisy doručeny. 

V případě dopisu č. 2210 F. Kavána O. Blažíčkovi byla využita i obálka, na kterou patrně 

O. Blažíček připsal seznam výstav. Ideogramy, pokud se vyskytují, jsou ponechány 

(† = zemřel). 

Text práce je vybaven jednotným poznámkovým aparátem211 označeným arabskými 

číslicemi, který sdružuje věcné a textové poznámky.212 Součástí je také jmenný a místní 

                                                 
209 V plnotextové edici jsem pozici podpisu sjednotila vlevo na samostatné řádce dopisu následující hned za jeho 

textem. 
210 ANG, f. OB, 8/7, č. 2. 
211 Poznámkový aparát je zpracován také u plnotextových edic, které jsou součástí mých předchozích prací, viz 

pozn. č. 14 a 15. 
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rejstřík, který v rámci hlavního textu odkazuje na čísla jeho stránek. Podchycuje jména, která 

se vyskytují v textu práce a vlastních edičně zpracovaných dokumentech, s výjimkou autorů, 

jejichž bibliografické údaje jsem citovala. V uvozovkách jsem uvedla hesla (,,doktor“, 

,,schovanka“, ,,votrok hradecký nahodilý“), která mohou být v budoucnu na základě další 

pramenů, které jsem v této práce nevyužila, dodatečně identifikována.213 Rejstříky doplňuje 

seznam použitých zkratek a seznam příloh. Zkratky nebyly rozepisovány, v případě 

nejednoznačné identifikace jsou rozvedeny v poznámkovém aparátu. Přílohy rozšiřují edičně 

zpracované dopisy o další prameny přibližující rodinu malíře a jeho výstavní činnost, Dále 

fotografie podobizen jednotlivých korespondentů, ukázky jejich tvorby a dopisů, které jim 

byly adresovány. 

Edičně zpracovaná korespondence je zaměřena na osobu malíře Františka Kavána, jeho 

druhé manželky Pavly Kavánové-Šírové, nakladatele a galeristy Františka Topiče, malíře 

Oldřicha Blažíčka a knihovníka a bibliografa Ladislava Jana Živného. Jména jednotlivých 

korespondentů zkracuji ve formě F. Kaván, P. Kavánová-Šírová, F. Topič, O. Blažíček 

a L. J. Živný, v některých případech uvádím samostatně pouze jejich křestní jména nebo 

příjmení. 

 

                                                                                                                                                         
212 Forma citací použitých v edici vychází ze zásad vypracovaných redakcí Českého časopisu historického, které 

byly použity v knižnici Korespondence T. G. Masaryka (Masarykův ústav a AV ČR). 
213 Plnotextové edice jsou vybaveny též jmennými a místními rejstříky, kterou jsou součástí příslušných prací. 
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2. 1 Svatopluk Klír 

 

František Kaván a jeho osobní fond v LA PNP v Praze je úzce spjat s osobou editora 

a vydavatele Svatopluka Klíra. Svatopluk Klír se narodil 26. září 1896 v Kladně, kde jeho 

otec, Josef Klír,214 působil jako portrétista a krajinář. Absolvoval vyšší reálku v Kladně, kde 

jej výrazně ovlivnil profesor kreslení Stanislav Kulhánek.215 Vystudoval 

uměleckoprůmyslovou školu v Praze, byl žákem Emanuela Dítěte,216 Arnošta Hofbauera,217 

Jakuba Schikanedera,218 Vratislava Brunnera219 a Františka Kysely.220 Studoval soukromě 

grafiku u Františka Koblihy221 a Alfonse Muchy222.223 Po ukončení studií působil jako učitel 

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

v Praze.224 Zabýval se výzdobami soukromých i veřejných budov. Například Bratrské revírní 

pokladny v Kladně nebo vily Ferdinanda Heidlera 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,225 významným propagátorem 

moderního umění, pro něhož upravoval tituly, např. Básnické spisy Otokara Fischera,226 spisy 

Růženy Jesenské.227 Klírovu tvorbu pro Aventinum shrnuje J. M Augusta v článku pro 

Rozpravy Aventina z 1926.228 

Od roku 1927 do roku 1948 vydával bibliofilskou edici Zodiak. Svým přátelům, 

kterými byli E. Filla,229 J. Konůpek,230 K. V. Mašek231 a další, dával příležitost k literárním 

a výtvarným projevům. Současně těmito publikacemi, které sám upravoval, esteticky 

                                                 
214 Josef Klír (1860–1916), český krajinář a portrétista. 
215 Jaroslav Kulhánek (1885–1970), český pedagog, malíř, grafik a typograf, tvůrce ex libris, navrhoval šperky 

a módní doplňky, autor pedagogických statí z oblasti výtvarné výchovy a deskriptivní geometrie pro střední 

školy. 
216 Emanuel Dítě (1862–1944), český malíř a pedagog na Uměleckoprůmyslové škole v Praze. 
217 Arnošt Hofbauer (1869–1944), český grafik, malíř, kreslíř a pedagog.  
218 Jakub Schikaneder (1855–1924), malíř, představitel českého realismu často ztvárňující pražské motivy 

profesor na AVU na v Praze. 
219 Vratislav Brunner (1886–1928), český malíř, ilustrátor, karikaturista, typograf a pedagog.  
220 František Kysela (1881–1941), český pedagog, typograf, malíř, designér a grafik.  
221 František Kobliha (1878–1962), český ilustrátor, grafik, typograf a kurátor. 
222 Alfons Mucha (1860–1939), český malíř, ilustrátor a grafik, absolvent akademie v Mnichově a Paříži, 

vrcholný představitel české secese. 
223 Evženie ŠNAJDROVÁ: Svatopluk Klír a jeho Zodiak. Muzejní a vlastivědná práce, 1994, roč. 32, č. 1, s. 52. 
224 P. TOMAN: Nový slovník československých výtvarných autorů. Praha 1947, s. 496. 
225 Otakar Štorch-Marien (1897–1974), český nakladatel a básník, provozovatel nakladatelství Aventinum. 
226 Otokar Fischer (1883–1938), český literární historik a profesor germanistiky na UK v Praze. 
227 Růžena Jesenská (1863–1940), česká překladatelka, redaktora, básnířka a dramatička. 
228 J. M. AUGUSTA: Svatopluk Klír in Rozpravy Aventina, roč. 1, č. 7, 1926, s. 87–88. 
229 Emil Filla (1882–1953), český malíř, sochař, grafik, představitel českého kubismu. 
230 Jan Konůpek (1883–1950), český grafik, malíř a rytec. 
231 Karel Vítězslav Mašek (1865–1927), český architekt, malíř a pedagog, absolvent AVU a akademie 

v Mnichově. Jeden z předních představitelů české secese, na přelomu století působil v Paříži. 
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ovlivňoval čtenáře. Edice se vyznačovala velkým formátem, grafické úpravy byly jednoduché 

a výzdoba obálek spočívala v ornamentálních prvcích, abstraktních nebo v jednoduchých 

symbolech. V této edici vyšly např. ,,Slezské písně“ Petra Bezruče232 s dřevoryty Ferdinanda 

Duši233 nebo ,,Boží převozník“ Jiřího Karáska ze Lvovic234 s dřevoryty Františka Koblihy,235 

výtisky byly číslované a vycházely v malých nákladem.236 Mimo edici vydal ,,Dopisy Karla 

Hlaváčka Marii Balounové.“ Karel Hlaváček237 patřil ke Klírovým oblíbeným autorům, 

patrně to mělo souvislost i s tím, že Marie Balounová byla Klírova teta s Hlaváčkova 

snoubenka.238 

Svatopluk Klír se s Kavánem setkal poprvé v roce 1931 při návštěvě Českého ráje 

a začal přemýšlet, jak jeho tvorbu a životní osudy předložit veřejnosti v souborné publikaci, 

svou vzpomínku zachytil ve sborníku k výročí osmdesáti let od malířova narození.239 Od roku 

1937 sledoval se zvláštním zájmem životní, básnickou a výtvarnou práci Františka Kavána, 

a chystal čtyřsvazkovou soubornou monografii týkající se jak literárního, tak malířského díla. 

Plánoval, aby jednotlivé díly vyšly v knižní edici Zodiak. První dva plánované díly jsou 

úplné, včetně naznačené grafické úpravy pro tisk. První díl s názvem Literární odkaz 

Františka Kavána obsahuje básně, studie a umělcovu zpověď, úvodní studii k tomuto svazku 

napsal Miloslav Novotný.240 Druhý svazek s název O Františku Kavánovi uspořádal 

Svatopluk Klír ze vzpomínek Kavánových přátel. Třetí část se měla týkat soupisu malířského 

díla s úvodní studií Jana Květa.241 Poslední čtvrtý svazek měl obsahovat korespondenci 

umělce s úvodní studií Miloslava Novotného.242 Nyní se oba kompletní svazky i materiály pro 

dokončení zbylých dvou svazků nachází v písemné pozůstalosti Svatopluka Klíra, která je 

součástí fondu František Kaván v LA PNP.243 

Hanuš Klein ve svém článku pro Zpravodaj Českomoravské vysočiny v roce 

1944 popsal návštěvu vydavatelství Zodiak a přípravné práci k vydání ,,Čtvero knih o mistru 

Kavánovi.“ Klein vylíčil Klírovu systematickou práci při sbírání informací o umělci, osobních 

                                                 
232 Petr Bezruč (1867–1958), český básník a prozaik. 
233 Ferdinand Duša (1888–1958), český malíř a grafik. 
234 Jiří Karásek ze Lvovic (1871–1951), vlastním jménem Josef Karásek, představitel české dekadence, básník, 

dramatik a literární kritik. 
235 František Kobliha (1878–1962), viz pozn. č. 221. 
236 Petr NAGY: Ve znamení krásných knih in Půlnoční expres, listy pro odvrácenou tvář umění, č. VII, 2008, 

s. 7-8. Online: http://media.wix.com/ugd/609552_8b4d5e3876094dcf52a884a1a5248415.pdf [cit. 9. 5. 2014]. 
237 Karel Hlaváček (1874–1898), český výtvarník a básník, představitel dekadence a symbolismu. 
238 E. ŠNAJDROVÁ: Svatopluk Klír a jeho Zodiak …, s. 51. 
239 Svatopluk Klír: ,,Cestou za Kavánem“ in ,,František Kaván, boží člověk v Českém ráji.“ Sborníček 

k jubilejnímu roku 1946. Lomnice nad Popelkou 1946, s. 12–13. 
240 Miloslav Novotný (1894–1966), viz pozn. č. 42. 
241 Jan Květ (1896–1965), český historik umění. 
242 Miloslav Novotný (1894–1966), viz pozn. č. 42. 
243 P. Chalupa: František Kaván … 
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fotografiích, přípravě soupisu a dokumentaci jeho díla, zdůrazňuje editorovu rozsáhlou 

korespondenci, kdy zodpověděl přes tři tisíce dopisů týkajících se jakýchkoliv informací 

ohledně F. Kavána. Informuje, že o knihu byl projeven velký zájem, měla vyjít v omezeném 

nákladu, a bylo potřeba si výtisk předem u S. Klíra zamluvit.244 Chystaná monografie 

a soupisová práce Kavánových obrazů byla představena také v roce 1947 v článku Jaroslava 

a Karly Cermanových. Autoři upozorňovali na vznikající soupis malířových děl a možnost 

přihlásit do něj obrazy, které vlastnily rodiny v Podkrkonoší a širším okolí. Připomínají 

i Klírův zájem na nalezení Kavánova obrazu představujícího Krista, který měl vlastnit někdo 

v oblasti Vysokého nad Jizerou.245 K realizace monografie sice nedošlo, ale díky Klírově 

neúnavné a velmi pečlivé práci je dnes Kavánův čtrnácti kartonový fond v LA PNP tak 

rozsáhlý a přehledně uspořádaný. 

Po roce 1948 se Klír dostal do těžké finanční situace, protože mnohé knihy edice 

Zodiak nebylo možné distribuovat a ty rozpracované dokončit. V 50. letech splácel Svatopluk 

Klír dluhy tiskárnám za nevydané tisky, čímž se jeho možnosti ještě zhoršily. Zemřel 

28. prosince roku 1959 v Praze. 

 

                                                 
244 Hanuš Klein: Čtvero knih o mistru Kavánovi. Zpravodaj Českomoravské vysočiny, 24. 6. 1944. PNP, f. FK, 

kart. č. 10 – Výstřižky. 
245 Karla a Jaroslav Cermanovi: Klírova práce k poznání díla malíře Franty Kavána. ,,Beseda,“ Semily, 

1. 10. 1947. PNP, f. FK, kart. č. 10 – Výstřižky. 
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3. František Kaván246 

 

3. 1 Krkonošský rodák, královehradecký gymnazista (1866–1888) 

Korespondence Františka Kavána247 s jeho druhou ženou Pavlou248 a třemi přáteli 

přibližuje život umělce ve čtyřech celcích reprezentovaných jednotlivými pisateli. Představuje 

osmadvacetiletého nadějného malíře a provázejí nás až do posledních měsíců jeho života. Pro 

komplexnější poznání Kavánovy osobnosti je potřeba seznámit se podrobněji s jeho dětstvím, 

životem gymnazisty, mladého akademika a umělce na vrcholu sil, v neposlední řadě manžela 

a živitele rodiny. Při popisu Františkových osudů, pokud neuvádím jinak, cituji z publikace 

Michaela Zachaře vydané v roce 2009 v Praze.249 Předkládaný životopis nemá ambice 

samostatné monografie, jeho smyslem je přiblížit důležité okamžiky z umělcova osobního 

a rodinného života a lépe se zorientovat v Kavánově přístupu k umělecké tvorbě. 

Uměleckohistorickému zhodnocení jeho díla se věnují další tituly uvedené v soupisu 

bibliografie. 

Severovýchodně od Jilemnice se rozkládá vesnička Víchovská Lhota. Stranou od ní pod 

Křížlickou Skalkou stála na samotě zvané ,,Na Končinách“ chalupa Kavánů, kde se 10. září 

roku 1866 narodil rodičům Anně250 a Davidovi251 syn František. František byl nejstarší ze tří 

sourozenců. Sestra Marie byla o osm a bratr Jan o deset let mladší.252 Rodiče hospodařili na 

poměrně velkém pozemku a na děti jim mnoho času nezbývalo. Do popředí vstupuje babička 

Anna Kavánová, dychtivá čtenářka se vzácnou pamětí, porozuměním pro přírodu a dobrým 

srdcem k horským lidem i žebrákům. Naučila ho číst a psát dřív než šel do školy a znát 

přírodu kolem sebe.253 V prvních letech Františkova života měla na jeho psychický růst vliv 

především ona, zemřela, když mu bylo deset let.254 Otec David byl typický horal, ovládající 

všechny potřebné venkovské práce, navíc všeuměl vyhledávaný často pro opravu hodin, 

duševně hluboce založený čtenář, písmák a obdivovatel ptactva. V souvislosti s touto otcovou 

zálibou došlo patrně i k prvnímu Kavánovu setkání s kreslířským náčiním a tedy s výtvarnou 

prací. Otec schovával školní sešity, jejichž obálky zdobily drobné kresby ptáků, a František 

ještě před vstupem do školy je vybarvoval a také po paměti podle nich sám kreslil. Otcova 

                                                 
246 Následující kapitola vychází z mé bakalářské práce viz E. CHARVÁTOVÁ: František Kaván v pramenech… 
247 František Kaván (1866–1941), viz pozn. č. 2. 
248 Pavla Kavánová-Šírová, viz pozn. č. 3. 
249 M. ZACHAŘ: …2009. 
250 Anna Kavánová, matka F. Kavána. 
251 David Kaván, manžel Anny Kavánové, otec akademického malíře F. Kavána, chalupník ve Víchovské Lhotě, 

čp. 22 
252 F. KOVÁRNA: …, s 33. 
253 C. M. METELKA: Životní zpověď Mistra Františka Kavána, LA 71/71 1300, s. 3. 
254 F. KOVÁRNA: …, s. 33. 
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zručnost a obratnost rukou ukazuje na výtvarné nadání, babička udržovala v rodině písmácký 

život.255 O vlivu matky Anny nejsou přímé doklady, jejím přáním ale bylo, aby se syn dal na 

kněžskou dráhu. Bratr Jan256 musel zůstat doma, protože otec chtěl mít dědice, byl uzavřený 

a vysedával nad knihami. Zemřel v 59 letech. Sestra Marie257 psala přímo veršem i prózou 

a přispívala do katolických časopisů.258 

Do školy v nedalekých Křížlicích chodil František kolem míst, která se mu vepsala do 

paměti a byla mu inspirací do posledních dnů. V křížlické jednotřídce se kreslení vyučovalo 

podle připravených vzorů, aby se žáci naučili základům technického provedení a řemeslné 

dovednosti. Ve vyšších třídách měl Kaván možnost pracovat s kvalitnějšími předlohami 

a poprvé se sám pouštěl do malování v plenéru. První obrázky se nedochovaly, ale na základě 

gymnaziálních prací lze usuzovat, že se mu dostalo dobrého základu v kresbě, což ocenil 

i profesor Julius Mařák259 na Akademii.260  

Bezpochyby největší inspirací a základním vkladem umělcovy osobnosti byla krajina. 

Přirozeně naplňovala duši vnímavého dítěte, působila na jeho obrazotvornost a umocňovala 

majestátnost horské přírody. Příroda pro něj byla ztělesněním krásy, stal se jejím neúnavným 

hledačem. Jako dítě naslouchal vypravěčům z okolí, kteří se doma občas sešli. Vzpomínali na 

dávné doby, kdy byl jejich kraj útočištěm českých bratří a protestantů, kteří sem za 

protireformace utíkali z jilemnického panství arcibiskupa Harracha. Poprvé si zde mohl 

uvědomovat jakou cenu má pravda, čím se za ni platí a jak důležitá je lidská pospolitost, 

procítit přilnutí k domovu. Měl možnost zamyslet se nad pojmy víra, odvaha, upřímnost, 

pomoc či zrada. Zde tkvěla podstata jeho mravního přesvědčení, kterou svým životem a dílem 

neohroženě a samozřejmě naplňoval. 

František se výborně učil, přesto jej otec nechtěl pustit na studia z obavy, že by ho 

nemohl zaopatřit a sám by nezvládal hospodářství. Teprve ve čtrnácti letech opouští Kaván 

rodný dům a krajinu a odchází studovat na gymnázium v Hradci Králové, aby byl jako mnozí 

chudí studenti na přání matky za osm let vysvěcen na kněze. Osud mu ale určil jinak. 

Osmdesátá léta devatenáctého století přinesla do Hradce Králové čilý městský ruch, který 

musel introvertního chlapce patrně lekat. Měl ale nejvyšší čas získat základní společenské 

                                                 
255 Tamtéž:…, s. 34. 
256 Jan Kaván, Honzíček (1876-1935), bratr malíře F. Kavána, staral se o hospodářství ve Víchovské Lhotě 

u Jilemnice, v Krkonoších. V roce 1915 byl odveden do války a Kaván převzal starost o hospodářství. Po Janově 

smrti podporoval jeho děti, které u něj střídavě i bydlely. 
257 Marie Kavánová, Mařenka, sestra F. Kavána, viz pozn. č. 26. 
258 F. KOVÁRNA:…, s. 35. 
259 Julius Mařák (1832–1899), krajinář, kreslíř, grafik, studium na AVU u Maxmiliana Haushofera, na AVU po 

návratu z Vídně obnovil krajinářskou školu, mezi jeho žáky patří například Antonín Slavíček, F. Kaván, Otakar 

Lebeda, podílel se na výzdobě Národního muzea i Národního divadla v Praze. 
260 Tj. Akademie výtvarných umění v Praze (AVU), viz pozn. č. 20. 
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povědomí a rozhled, jeho kroky ovšem směrovaly jinam. Rád se toulal po okolí a objevoval 

pro něj dosud neznámé scenérie, které ho okouzlovaly odlišností od horské krajiny. Malířské 

potulky podél Labe nebo Orlice tehdy konali i další spolužáci a vytvořila se tak skupinka 

nadšenců pro krajinomalbu. Zásadním mezníkem gymnaziálních let se stal rok 1885, kdy 

skončila výuka kreslení a byla vystřídána teorií. Škola tehdy odebírala obrázkový časopis 

Světozor a nově Zlatou Prahu. Největší úspěch u mladých gymnazistů vyvolávaly krajinné 

záběry Antonína Chittussiho,261 jehož tvorbu časopis pečlivě sledoval. Poslední gymnaziální 

roky byly naplněné snahou, aby uměli malovat jako mistři Mařák,262 Chittussi nebo 

Liebscher.263 Kaván se blížil k ukončení studia a v té době se objevovaly na stránkách Zlaté 

Prahy zprávy o reorganizaci pražské akademie a příchodu Julia Mařáka za účelem zřízení 

krajinářské třídy na Akademii. V této době Kaván již věděl, že se chce stát krajinářem a začal 

usilovně malovat. Z tohoto období se dochovaly první ucelenější soubory maleb. Doby 

gymnaziálních studií zůstává obestřena romantickým kouzlem lásky ke krásné dceři místního 

profesora Ludmile Vocáskové,264 která v něm probudila básnické nadání. 

 

3. 2 Pražský akademik (1888–1896) 

Po úspěšném složení maturity v červnu roku 1888 spěchal Kaván domů, aby se věnoval 

celé léto malování a práce se mu tak dařila, že se k lítosti rodičů pevně rozhodl stát se 

malířem. V cestě mu kromě rodičovského souhlasu stála ještě vojenská služba. Zažádal proto 

o Prahu a na podzim nastoupil jednoroční prezenční službu u 28. pěšího pluku. Tam se setkal 

s absolventem malířské akademie Josefem Voříškem, který znal Julia Mařáka a natolik uměl 

ocenit jeho uměleckou zručnost a krásné lidské vlastnosti, že Františka strhl pro studium 

docela. Kaván se proto hned po skončení služby v říjnu 1889 přihlásil k zápisu do krajinářské 

třídy na Akademii265 a na základě předložených kreseb i maleb byl dokonce bez zkoušky 

přijat. Zbývalo přesvědčit rodiče, kteří najisto počítali, že s nimi syn zůstane na horách 

a pomůže s hospodářstvím. Julius Mařák266 poslal dopis, v němž poukazuje na Františkův 

talent a je nakloněn jeho rozhodnutí nastoupit ke studiu. To rodiče patrně přesvědčilo. Pražská 

akademie prošla roku 1887 reorganizací a zejména ateliéry krajinomalby a figurální malby 

zaznamenaly příliv talentů. Neplatil zde dril, ale volný individuální vývoj. Mařák uměl navíc 

                                                 
261 Antonín Chittussi (1847-1891), český krajinář, studoval na AVU u Josefa Matyáše Trenkwalda a Jana 

Swertse a na uměleckých školách v Mnichově a Vídni. 
262 Julius Mařák (1832–1899), viz pozn. č. 259. 
263 Adolf Liebscher (1857–1919), ilustrátor, malíř, člen významné pražské umělecké rodiny. 
264 Více o Ludmile Vocáskové, provdané Řezáčové a jejím vztahu k F. Kavánovi v příloze: ,,Paní Helena a Pavla 

Kavánovy“ (Příloha č. 3). 
265 Tj. Akademie výtvarných umění v Praze (AVU), viz pozn. č. 20. 
266 Julius Mařák (1832–1899), viz pozn. č. 259. 
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svým žákům zajistit i materiální výhody, proto se mohli naplno věnovat studiu. Základem 

v Mařákově škole byla kresba, kterou musel student zvládnout, než mohl přejít k barvám. 

Nejvíce tato kritéria uplatňoval na jarních exkurzích, které pro studenty zajišťoval. Kavánovy 

studie zde vynikaly, hlavně ty s krkonošskými motivy. Mařák je nosil proto často s sebou, aby 

se mohl pochlubit svým žákem a zprostředkoval mu tak případnou koupi. Tímto způsobem 

své studenty při práci dostatečně zabezpečil.267 Na základě jedné takové starší práce vybrané 

profesorem namaloval Kaván obraz ,,Na vrcholu Kotle v Krkonoších,“ který byl vystaven na 

Jubilejní výstavě v Praze roku 1891. Už po prvním roce studia se zařadil k vůdčím 

osobnostem ateliéru. Roku 1893 získal Hlávkovo cestovní stipendium,268 kterého využil pro 

cestu do rodných Krkonoš a malování na Labské boudě, na rozdíl od svých spolužáků 

nevycestoval do zahraničí.269 Přes očividné úspěchy sužovala Kavána subjektivní trýzeň, že 

jeho věci jsou mizerné, hnala jej neustále kupředu, takže maloval s takovou vervou jako snad 

nikdo jiný. Vycházel z dobré znalosti krajiny prošlé křížem krážem a byl ovlivňován lyrikou 

mařákovskou, ale také malbou chittussovskou. Pod dojmem Chittussiho270 tvorby odeznívají 

dojmy romantiky a ve Františkově malování začínají převažovat šířkové formáty s prostými 

polními a lučními motivy. Postupně přibývá obrazů, které jsou výsostnou stylizací 

realistického krajinářství a předznamenávají umělcův symbolismus. V roce 1893 se také již 

podruhé vydává za Chittussiho motivy do jižních Čech. Dále strávil delší čas v Dolní Kalné 

u svého příznivce pana Noska.271 Kavánova studia u Mařáka končí rokem 1895 a přináší 

příznačně nejvíce prací, z nichž mnohé náleží i k vrcholům umělcova krajinářství vůbec. 

Pracuje na drobných studiích, stejně tak přistupuje v jarních měsících k větším olejům. Kaván 

s Mařákovým svolením odjel ze školní exkurze na Okoř a vydal se k Ronovu nad Doubravou, 

do rodného kraje Chittussiho. Blízkost hor jej přitahovala, a proto se přesunul pod Lichnici do 

Třemošnice. Právě zde se utvořila malířská kolonie, které určoval tón Kaván. Malovali s ním 

                                                 
267 Studenti Akademie sami nesměli veřejně prodávat svá díla. Františkovy práce si prostřednictvím Mařáka 

koupil například Josef Hlávka, Václav Brožík nebo kardinál Schönborn. Hlávka později obraz poslal na 

světovou výstavu v Paříži v roce 1900, kde obdržel zlatou medaili. 
268 Hlávkovo cestovní stipendium. Architekt, mecenáš a stavitel Josef Hlávka poskytoval studentům Akademie 

stipendia, především proto, aby mohli rozšiřovat své malířské dovednosti i v zahraničí. Více in N. 

BLAŽÍČKOVÁ-HOROVÁ: Odkaz Josefa Hlávky Národní galerii v Praze. Praha 2008; Jiří POKORNÝ: Odkaz 

Josefa Hlávky. Praha 2008. 
269 M. ZACHAŘ: … 2009, s. 20. 
270 Antonín Chittussi (1847-1891), viz pozn. č. 261. 
271 Přes pana Novopackého se Kaván dostal k vytvoření obrazu továrny a vily továrníka Noska v Dolní Kalné 

čp. 40 pro místoředitele spořitelny JUDr. Dědka, který vzpomínal, že doprovázel F. Kavána, když maloval pro 

jeho zemřelého strýce továrníka Noska. Na základě této návštěvy v Dolní Kalné se Kavánovi rozhodli pořídit 

danou vilu v dražbě, pobývali zde v roce 19371938, do záboru Sudet, kdy se rozhodli vrátit zpátky do Libuně, 

protože Kaván zde nemohl volně chodit a malovat. Vilu v roce 1941 věnovali České dětské nemocnici v Praze 

jako ozdravovnu. 
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spolužáci Bohuslav Dvořák,272 Josef Holub273 a Antonín Slavíček.274 Dvě Kavánova plátna od 

Třemošnice označil malíř Jakub Obrovský275 za jedny z nejskvělejších krajinářských obrazů 

19. století. František byl v období vrcholné malířské zralosti a vytvářel zásadní díla českého 

krajinářství. Tím se završila umělcova akademická léta a nastává patrně jeho vnitřně nejtěžší 

období usilovného hledání krajiny i sebe sama. Obrazy z Třeboňska byly Mařákem276 i jeho 

spolužáky kritizovány. Odsuzující kritiky blízkých a umění znalých lidí nesl mladý akademik 

velmi těžce, vyřešil to útěkem do hor. Zklamání a další vlivy ho přiměly vystoupit 

z Akademie. 

Známá je jeho sebekritika, strádal obavou z nízké úrovně svých děl, z přepracovanosti 

trpěl únavou, jež se dostavila po předchozím fanatickém tvůrčím vypětí. Kromě toho se na 

podzim seznámil v Praze se slečnou Helenou Váňovou,277 s níž se 28. srpna 1896 oženil.278 

Ve víru událostí se přecitlivělý, rozbolestněný básník spěchal ukrýt do ústraní, kde by našel 

ztracený klid. 

 

3. 3 Ochod z Prahy – hledání sebe sama (1896-1900) 

Na podzim se již se ženou usazuje v Bojanově u Chrudimi. Častěji se v jeho tvorbě 

objevují lyrizované nebo již vysloveně symbolistické náměty. Spiritualizace krajinomaleb 

byla ovlivněna hojnou dobovou četbou a také úvahami, které vedl se svým někdejším 

spolužákem z gymnázia Otakarem Hruškou,279 kaplanem v Dobrušce. Dosáhnul zde 

nejnutnějšího vyrovnání duše. Experimentoval s novými výtvarnými technikami, které mu 

umožňovaly podívat se nově na krajinu v barevně sytějším a živějším podání. Vedle malování 

v duchu symbolismu vytvářel Kaván i nadále ryzí realistické náměty. Kavánův symbolismus 

je proto potřeba chápat ne jako prohru nebo slepou uličku, ale jako nezbytnou potřebu 

okamžité seberealizace člověka, který ač bolestně vyvrácen, znal míru věcí a dovedl vždy 

najít cestu ke krajině vlastního domova. 

Přestěhoval se z Bojanova k Týništi nad Orlicí, do krajiny, kterou znal z dob 

gymnaziálních studií. Začal opět malovat typické prosté motivy ze školních let na větších 

                                                 
272 Bohuslav ,,Baťka“ Dvořák (1867–1951), malíř, ilustrátor, studoval na AVU u Julia Mařáka, Kavánův 

spolužák, jeden ze zakládajících členů S.V.U. Mánes. 
273 Josef Holub (1870–1957), český malíř, žák krajinářské třídy profesora Julia Mařáka. 
274 Antonín Slavíček (1870–1910), český malíř, absolvent krajinářské třídy profesora Julia Mařáka na AVU 

v Praze, spolužák Františka Kavána, představitel českého impresionismu. 
275 Jakub Obrovský (18821949), malíř, grafik, sochař, pedagog, spisovatel, žák S. Suchardy a M. Pirnera. 

Bratranec Jana Šíra, malíře a profesora na dívčí škole v Pardubicích, prvního manžela Pavly Kavánové-Šírové 
276 Julius Mařák (1832–1899), viz pozn. č. 259. 
277 Helena Kavánová (1863–1926), viz pozn. č. 13. 
278 C. M. METELKA: Životní zpověď…, s. 49. 
279 Páter Otakar Hruška, ,,abbé“, Kavánův spolužák a přítel z gymnaziálních let, duchovní správce v donucovací 

pracovně v Pardubicích, v letech 19091925 první duchovní správce bohnické psychiatrické léčebny 
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formátech. Ovšem pro nedostatek barev a drahotu rámů zůstal zatím u menších velikostí. 

Jeden z takových obrazů vystavil na 59. výroční výstavě Krasoumné jednoty280 a rehabilitoval 

se tak poněkud v očích pražské veřejnosti. Za pobytu v Blešně u Třebechovic častěji zajížděl 

k Pardubicím, kam přesídlil Otakar Hruška281 z Dobrušky, navázal zde užší kontakt 

s jednatelem a pozdějším ředitelem spořitelny Františkem Růžičkou, organizátorem zdejších 

výstav. Často zachycoval hrad Kunětická hora, maloval ořezané vrbičky, tzv. babky, podél 

potočních a říčních toků. Zachycení těchto motivů předznamenalo další období  náladové 

krajinomalby. Kaván toužil studovat přírodu v její bohatosti a košatosti, zakotvil proto 

v romantické krajině Českého ráje. Zdejší bujné stromoví a skaliska Jizery kontrastovaly 

s plochou krajinou, které se dosud věnoval. Toužil strávit alespoň ještě jeden rok u profesora 

Mařáka a pod vlivem této touhy a krásné přírody vznikla díla vysoké výtvarné úrovně. Hojně 

obesílal výstavy, kritiky se různily, prodávalo se méně. Překonávání srázného terénu, špatný 

odbyt velkých pláten a únava z přírody plné vzruchů učinily konec zhruba dvouleté periodě, 

kterou se uzavřela první a nejvýznamnější etapa Kavánovy tvorby  období prvotního 

realismu, symbolismu a náladového krajinářství. Rozhodnul se pro mírnější krajinu Jičínska 

a v dubnu 1900 opustil dosavadní bydliště ve Vranové. 

 

3. 4 Železnice u Jičína (1900–1904) 

Čtyři léta v Železnici u Jičína patřila v Kavánově životě lidsky i umělecky 

k nejšťastnějším. S plným smyslovým zaujetím se ponořil do přímého studia přírody, jež 

přineslo přibližně dvě stovky plenérů, které vznikly z chvilkové pohody. Vedl spokojený 

život a maloval s chutí, ale kdysi probuzené nálady a stavy nebral na lehkou váhu. 

V malování jsou za tím definitivní tečkou místní hřbitovní motivy, ale v mysli nálady 

přetrvávaly dál. Kaván se pomalu uzavřel a umlčel. Nespornou úlohu zde sehrál vliv Lva 

Nikolajeviče Tolstého,282 kterého malíř nejen horlivě četl, ale dokonce přeložil jeho pohádky 

do podkrkonošského nářečí.283 Touha po splynutí s řádem světa, po vyřešení rozporu mezi 

sebou samým a přírodou, mezi sebou samým a společností, žila v jeho nitru. Nenápadný 

                                                 
280 Krasoumná jednota pro Čechy, spolek výtvarných umělců, který vznikl na půdě Společnosti vlasteneckých 

přátel umění (SVPU) roku 1835. Po vzoru německých Kunstvereinů, tj. uměleckých spolků, získával pomocí sítě 

agentur přispívající členy  akcionáře, z jejichž příspěvků byly zakupovány obrazy pro slosování mezi členy, 

vydávány prémiové listy a udržován tzv. veřejný fond, z něhož se platily monumentální umělecké objednávky, 

později byl užíván na doplňování obrazárny SVPU. Každoroční výstavy se konaly ve šlechtických palácích, od 

roku 1866 na Žofíne a od roku 1885 v Rudolfinu. Od roku 1840 vystavovali i němečtí umělci, od sedmdesátých 

let Belgičané, koncem století Francouzi. Největší rozmach do konce padesátých let devatenáctého století, od 

šedesátých let úpadek, roku 1940 byl spolek zrušen. 
281 Páter Otakar Hruška, viz pozn. č. 279. 
282 Lev Nikolajevič Tolstoj (1828–1910), ruský spisovatel a filozof, představitel realismu. 
283 Poudačky / L. N. Tolstoj: nářečím z nad Jilemnice přeložil Kavánů František. Praha, Josef Pelcl 1902. 
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odchod z veřejného života měl i sociální nádech. Trvalý pobyt na venkově, malovat tu a stát 

se venkovanem, navrátit se ke způsobu života svého písmáckého rodu. Všechen tento zápas 

Kaván v sobě vedl, ale jen málo z toho se odrazilo v jeho korespondenci, postupně je stále 

mlčenlivější a neurčitější. Tyto rozpory se tentokrát vůbec neodrazily v jeho malování, skryl 

je za fasádu líbezných krajinek. Mimořádně se mu dařilo v zimních motivech, které předtím 

zanedbával. Nyní navázal na své rané malby z doby kolem roku 1890. Udržoval výstavní 

činnost, zúčastňoval se přehlídek Krasoumné jednoty284 v Rudolfinu a obeslal mánesáckou 

přehlídku285 českého umění. Velký soubor měl v roce 1903 na druhé umělecké výstavě 

v Pardubicích, kde hodně obrazů také prodal a v roce 1904 se účastnil krajinské výstavy 

v Hořicích. Stálou klientelu získal v Jičíně, kde ve výloze Zajíčkova knihkupectví prodával 

obrázky za jednotnou cenu 25 Korun. Další zájemci za ním jezdili i přímo do Železnice. 

Kavánovi si tak ušetřili na vlastní domek, protože dosud žili v podnájmu. Malíř toužil po 

místě na kopci u řeky, aby měl rozhled, mohl chytat ryby, místě s dostatkem světla, aby mohl 

malovat i doma, a hlavně co nejvíce v ústraní, aby ho nikdo nerušil. V červenci roku 1904 

proto manželé opustili Železnici a usadili se ve Vítanově na Hlinsku. Odchodem na 

Českomoravskou vysočinu začíná jeho dlouhé odloučení od společenského a veřejného 

života. Splňuje se mu jeho dávná touha  žít a malovat nerušeně v klidu a pohodě, nebýt 

nikým výjimečným, jen jedním z venkovanů, jedním z tisíců. 

 

3. 5 Český ráj – Českomoravská vysočina (1904–1925) 

Svým odchodem na venkov ztratil Kaván již dávno své prvenství mezi Mařákovci, 

přestal obesílat výstavy, styky omezil na několik málo přátel. Během několika let se jeho 

jméno vytratilo z povědomí kulturní veřejnosti a význam umělcův se zapomněl. V dodatcích 

Ottova slovníku je dokonce uveden jako zemřelý roku 1906. Dětství a mládí v okolí rodné 

chalupy z něj učinilo laskavého a skromného člověka. Byl jiný než ostatní, pod povrchem 

vyrovnaného venkovana dřímal neklid a lidem se jevil jako ,,plachý venkovský synek, 

stydlivý nemluva, určený za panáčka. Zadumaný, samotařící blondýn, utíkající takřka z Prahy 

do samoty tvrdých hor. Bojácný, zženštilý, celým životem to s ním šlo. Utíkal před lidmi, rděl 

se jako panenka, byl-li přistižen navečer při popásání kozy, bez kabátu, bos. Stal se vědomě 

                                                 
284 Krasoumná jednota, viz pozn. č. 280. 
285 Tj. výstavu Spolku výtvarných umělců Mánes (S.V.U. Mánes). Spolek byl založen v roce 1887, se soustředil 

ve své činnosti na diskuzi o uměni, pořádal přednášky o českém i evropském umění, vydával umělecké 

publikace a časopisy ,,Volné směry“ a ,,Styl“. Dále pořádal výstavy a přivážel do Prahy ve velké míře také 

zahraniční umění. První výstava (díla malíře Mikoláše Alše) se uskutečnila v roce 1896 v Topičově salonu. 

Činnost spolku byla zakázána v letech 1949 až 1989. Po obnovení spolku v roce 1990 pokračuje v činnosti 

dodnes. F. Kaván byl členem od roku 1897. 
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vesnickým pantátou a rozuměl si nejlíp s chalupákem.“286 Přestože nikdy nevyhledával 

společenský život a netoužil po světských poctách a uznáních, nebyl rozhodně zaostalým 

venkovanem. Měl klasické vzdělání, francouzské a ruské autory četl v originále, uměl dobře 

německy a nikdy nepřestal odebírat odborné i zábavné časopisy, noviny a sledovat 

literaturu.287 Někteří jeho přátelé s oblibou vzpomínali, jak mezi řečí překvapil originálním 

řeckým citátem z Platóna. Velkou láskou mu byl zpěv a nezřídka si doma zpíval, doprovázeje 

se na harmoniku. Neměl rád město, ale miloval vodu. Nikdy se neusadil na místě, kde by 

nebyl rybník či potok. Ačkoliv prožil osm let v Hradci Králové, nikdy si nezvyknul na Prahu, 

která pro něj byla patrně příliš velká. Byl snad také jediným umělcem studujícím v Praze, 

který nenamaloval nikdy městskou partii.288 Kavánův odchod na venkov je spjat především 

s hledáním krásy, kterou lze vyjádřit prostřednictvím hlubokého prožitku. S krajinou kolem 

Vítanova spokojen nebyl, zvlášť poté, co ji odsoudili Antonín Slavíček289 s Bohuslavem 

Dvořákem,290 kteří jej navštívili. Raději se obracel k záhonům u chalupy a pro potěšení 

maloval květiny.  

Deštivé jaro roku 1906 přimělo Kavána k dalšímu stěhování. Od podzimu zakotvil 

v Nové Vsi u Lomnice nad Popelkou, odsud často vyjížděl do vzdálenějšího okolí. Léto 1907 

strávil v přátelské společnosti Bohuslava Dvořáka v Levínské Olešnici a zajížděl domů do 

Víchovské Lhoty, kde namaloval i otce s bratrem při práci.291 Dál pokračuje v malování 

zimních obrázků. V roce 1908 přistupuje i k větším plátnům dekorativnější povahy. Přestal 

postupně obesílat pražské výstavy, v regionech se jich ale účastnil.292 V Lomnici nad 

Popelkou uspořádali jeho příznivci výstavu téměř devadesáti obrazů, z nichž se prodala 

čtvrtina, a finanční úspěch byl pro Kavána nezanedbatelný.  

Malebně nezajímavá Nová Ves bez typických horských zim ho přivedla k myšlence 

vrátit se zpět na Vysočinu do Vítanova, i do stejné chalupy. S manželkou Helenou293 zde 

zakotvili na třináct let, což se příznivě odrazilo na kvalitě malování. Zde se pustil do usilovné 

práce, převažují opět zimní náměty, které vynikají absolutním mistrovstvím. 

                                                 
286 Tak charakterizoval F. Kavána Milan Zrůst ve svém článku Výtvarné mládí malíře Kavána, který vyšel ve 

Světu práce 5. září 1946. Převzato z M. ZACHAŘ: František Kaván. Praha 2001, s. 25. 
287 Potvrzuje to i předkládaná korespondence, kde se zmiňuje o placené předplatného na tituly: Dílo, Letem 

světem, Turnovské dílo, Republikán, Národní politika. 
288 V dopise č. 22 (PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000144) se ale zmiňuje, že prozkoumával výhled na Hradčany, 

který by nebyl tak často malíři ztvárňovaný. 
289 Antonín Slavíček (1870–1910), viz pozn. č. 274. 
290 Bohuslav ,,Baťka“ Dvořák (1867–1951), viz pozn. č. 272. 
291 Tj. patrně tentýž obraz, který Kaván zmiňuje v souvislosti s výstavou v prosinci roku 1932 v Hradci Králové, 

viz kapitola č. 3. 7. 6, pozn. č. 416. 
292 Např. v Jičíně v roce 1906. 
293 Helena Kavánová (1863–1926), viz pozn. č. 13. 
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Válečná léta Kavána nesmírně vyrušila. V Krkonoších musel zastat v hospodářství 

bratra,294 kterého povolali do armády, a postarat se o matku a sestru. Sám byl ušetřen 

odchodu, ale vnitřně nesl válku těžce. Kvůli nedostatku barev a plátna nemohl moc malovat, 

obrázky, které měl v zásobě, nyní musely hradit služby a živobytí. Po skončení války 

a vyhlášení republiky namaloval několik dvoumetrových pláten, v nichž se projevuje ještě 

skutečná fyzická mohoucnost i ryzí malířský duch. Působivé zimní motivy byly vykoupeny 

náročnou prací v plenéru, často při krutých mrazech.  

Vytvořil si proto šikovný zimní pultík zavěšený přes ramena, který se dal rychle rozložit 

i složit, aby se zbytečně nezdržoval a mohl se přizpůsobit počasí. Bohuslav Dvořák tomuto 

zařízení říkal šelmosmrt.295 ,,Jsem teď nejvíc v posteli a minulou noc jsem dal přes peřinu 

ještě kožich a kožíšek a koženky okolo krku, to by ses zasmála, a svetry 2 na sebe pod peřinu! 

Tak to už dotáhnul Tvůj malíř zim, kterého jsi sama se šelmosmrtem v krutých mrazech 

vídala! Možná, že tomu teď ani sama nevěříš.“296 Takto a s batohem býval Kaván často viděn 

v přírodě domorodci i turisty, před nimiž zdaleka utíkal. Ve snaze pomoci nemocné ženě 

a v důvěře, že se jí bude jinde dařit lépe, se rozhodl přestěhovat zpátky do mírného a vlídného 

okolí Jičína. Zakotvili v Libuni u Železnice, kam malíř začal opět chodit na známá místa pro 

motivy, častěji se objevují Trosky ve všech denních i ročních dobách. Malování mu zde ale 

nešlo od ruky a očekávané uzdravení manželky se rovněž nedostavovalo, naopak došlo 

k  výraznému zhoršení.  

 

3. 6 Svobodné Hamry (1925–1930) 

Helena297 vzpomínala na Vysočinu, kde byli vyhlášení doktoři, Kavána též přitahovala 

svými zimami. Po úspěšné výstavě svých děl v Hlinsku se rozhodli k návratu. Tentokrát se 

usadili ve Svobodných Hamrech,298 kde bylo neklidné bydlení hned u řeky Chrudimky, která 

se často rozvodňovala. Při jedné povodni v roce 1926 se Helena Kavánová nachladila 

a zemřela. Nadcházející tři roky se Kaván sám považoval za ztraceného, zapomenutého a svůj 

smutek léčil intenzivním malováním.  

                                                 
294 Jan Kaván, Honzíček (1876-1935), bratr malíře F. Kavána, viz pozn. č. 256. 
295 Tzv. šelmosmrt, pojem Kavánova spolužáka a přítele Bohuslava ,,Baťky“ Dvořáka. Jedná se o dřevěnou 

skříňku uzpůsobenou pro malování, ve velikosti kufru, kterou měl Kaván zavěšenou na ramenou. Při otevření 

vzniknul před malířem pult, vyklopené víko skříňky sloužilo jako ,,stojan“ pro karton, plátno či jinou malovací 

látku. Kaván s tímto zařízením mohl stát i sedět a volně se pohybovat po krajině. 
296 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000214 (č. 92). Dvojlist formátu 16 x 9,8 cm, psáno tužkou na straně 

1 a 34, pohlednice s reprodukcí obrazu Františka Kavána ,,U nás“ nelinkovaná, datace: /6.12.1932/, místo 

odeslání: /Libuň/. Obálka: Vysocevážená Paní, paní Pavla Kavánova, choť ak. malíře, Praha 12., Písecká 2221. I. 

Razítko: 6.12.1932, Libuň. 
297 Tj. Helena Kavánová (1863–1926), viz pozn. č. 13. 
298 Tj. Svobodné Hamry u Trhové Kamenice, kde Kaván žil se svou první ženou Helenou od října roku 1925 do 

července roku 1930. Koupili zde dům čp. 26, tzv. bývalou Streislerovu (Štreislerovu) hospodu. 
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Roku 1929 dvěma zimními obrazy uzavřel druhou velkou periodu své tvorby. 

Umělcovy šedesáté narozeniny prošly bez větší pozornosti a oslav. Ani sám malíř netušil, že 

již pětašedesátka proběhne za ohromného zájmu veřejnosti a jeho jméno se stane doslova 

objevem roku. 

 

3. 7 František Kaván a Pavla Kavánová-Šírová (1930–1941)299 

Předkládaná edice korespondence mapuje životní pouť malíře Františka Kavána a jeho 

ženy Pavly300 v letech 19281941. Roky 19281929 sledují rodící se vztah dvou lidí, které 

spojila ztráta jejich partnerů a snaha vyrovnat se s tím. Vzájemné porozumění přerostlo 

postupně v přátelství. Období 19301941 naplněné malířskou a výstavní činností představuje 

manželství malíře a  praktické ambiciózní ženy, která učinila během krátké doby z téměř 

zapomenutého malíře nejprodávanějšího krajináře své doby.301 

Od roku 1928 prožil František vedle své Pavly třináct let života, kdy jim nebylo dáno 

strávit veškerý čas spolu v jedné domácnosti. Ať už to bylo zapříčiněné nemocemi nebo 

jinými zdravotními komplikacemi, organizací malířského živobytí či odlišným životním 

přístupem. Malířovy dopisy posílané za ženou, která se stala středobodem jeho života, 

dokládají, jak důležitý mezník v Kavánově životě jeho druhé manželství znamenalo. 

 

3. 7. 1 Setkání v Pardubicích 

V únoru roku 1928 zemřel v Pardubicích malíř Jan Šír,302 jehož Kaván znal z pražské 

Akademie.303 Seznámil se s vdovou po malíři, Pavlou Šírovou,304 které pomáhal uspořádat 

manželovu pozůstalost. Věděl, jak je těžké ztratit blízkého člověka, a proto se rozhodl darovat 

jí několik svých obrazů, aby je zpeněžila pro svou potřebu. ,,Něco z toho,305 co je sušší, 

přivezu nebo pošlu, musíte si pro sebe prodat, zimní306 půjde snáze, jdou na Vás taky 

mimořádné výlohy velké.“307 ,,Je ovšem nepřípustno, abych od Vás co z toho obrazu přijal, už 

                                                 
299 V následující kapitole jsem edičně zpracovala formou výňatků korespondenci F. Kavána s Pavlou 

Kavánovou-Šírovou, kterou jsem zpřístupnila v podobě plnotextové edice ve své bakalářské práci viz pozn. 

č. 14. Pokud neuvádím jinak, vycházím z textu bakalářské práce a z umělcovy monografie z roku 2009 od 

Michaela Zachaře. 
300 Tj. Pavla Kavánová-Šírová, viz pozn. č. 3. 
301 M. ZACHAŘ, M.: František Kaván/hvězda…, s. 35. 
302 Jan Šír (1868–1928), viz pozn. č. 11. 
303 Tj. Akademie výtvarných umění v Praze (AVU), viz pozn. č. 20. 
304 Tj. Pavla Kavánová-Šírová, viz pozn. č. 3. 
305 Tj. z obrazů. 
306 Tj. obraz se zimním motivem. 
307 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000134 (č. 12). Dvojlist formátu 13,5 x 21 cm, psáno perem na straně 

1 a 3, dopisní papír ,,František Kavan“ nelinkovaný, datace: /1930/, místo odeslání: /Německý Brod/. Obálka: 

Vysocevážená Paní, paní P. Šírová, Nusle-Praha, Vlastislavova č. 3. Mezzanin. Razítko: /1930, Německý Brod – 

Pardubice/. 
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jsem vysvětlil, proč, ale jsem rád, že jsem tím trochu uznán, a budu Vám moci býti něčím 

platný.“308 Kaván Pavlu navštívil, navázali přátelství a začal jezdit pracovat do Šírova 

ateliéru. ,,Co se tkne atelieru s bytem, platil bych měsíčně vše. Když by mě hvězdy309 zářily, 

nebál bych se ničeho.“310 Začali si vzájemně pomáhat a Kaván stále častěji myslel na obrazy 

pro Pavlu, které by mohla prodat, a výnosem z nich si přilepšit. Pavla se o něj začala starat, 

vyvinulo se mezi nimi pouto, z něhož vzešel v květnu 1930 sňatek. ,,Odpusť paní má 

nevyrovnatelná, mám Tě k smrti rád a budu mít, ať si mě vezmeš nebo ne, musím. Jen se 

nezatvrzuj nad mým ubohým srdcem, které se stále o Tebe děsně leká! Jak by ne, Ty skvěle 

mládneš. Buď jen zdráva, ženo sladká, nezapomínej na mne, zlíbám Ti ruce nezapomenutelné, 

Pavlinko, Pavlo!“311 

 

3. 7. 2 Sňatek 

Postupem času se mezi témata dopisů dostávaly zmínky o připravovaném sňatku Pavly 

a Františka a projevovaly se nepříjemnosti spojené patrně se záměrem zpočátku utajit 

chystanou svatbu. Situaci moc nepřidalo Kavánovo žertování. ,,Pro žvást o Julce312 též jsem 

měl zle (a teď i od Mařenky313 zvěděl, že bylo, proč). Ale vůbec bylo jen takové poškádlení, jak 

milenci provádějí. Jak jste ráčila povídat, že nic neřeknete, a odejdete nadobro, bez rozmyslu 

jsem žvástnul, že si vezmu Julku teda (nemyslil jsem hned teď). A není možno, abyste mě tak 

špatně znala, že vůbec nemohu za nic na světě jinou chtít, natož Julku ke všemu. Ale odpusťte, 

srdce drahé, neměl jsem říkat ani to, těžce jsem odpykal. Sotva bych bez Vás dokázal zůstati 

na živu! Ale před tím snad ne jednou jsem se slavně zavazoval, kdykoli a kdekoli si Vás vzít, 

a nic nemíti proti volnosti Vaší, i zavazuji se ještě jednou …a snažně prosím račte odpustiti, 

dám si už pozor strašný, napravíte mě ve všem.“314  

Došlo na zmínky o prstýnku po nebožce Heleně Kavánové. ,,…v obálce za napnutým 

plátnem ten prstýnek co měla žena ode mne, málo však nosila. Račte prosím ode mne nyní pro 

mne jediná přijmouti. Dávám, protože právě bylo cenné pro mne, račte si uložiti, mám 

krásnou naději, že se mně jednou vrátí, s nejdražší teď ve světě rukou, od které vše je tak 

                                                 
308 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000148 (č. 26). Dvojlist formátu 13,7 x 17,6 cm, psáno perem na 

straně 14, papír nelinkovaný, datace: /1929/, místo odeslání: [?]. 
309 Tj. oči Pavly Šírové. 
310 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000146 (č. 24). Dvojlist formátu 13,5 x 21 cm, psáno perem na straně 

13, dopisní papír ,,František Kaván“ nelinkovaný, datace: [?], místo odeslání: [?]. 
311 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000142 (č. 20). Dvojlist formátu 14,5 x 22,3 cm, psáno perem na 

straně 13, papír čtverečkovaný, datace: [?], místo odeslání: [?]. 
312 Tj. blíže neurčená slečna Julie, patrně pomocná síla v domácnosti. 
313 Tj. Marie Kavánová, Mařenka, sestra F. Kavána, viz pozn. č. 26. 
314 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000189 (č. 67). Dvojlist formátu 11,1 x 17,2 cm, psáno perem na 

straně 13, papír linkovaný, datace: [?], místo odeslání: [?]. 
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krásné a milé. A račte přijmouti proto, že to posílám se slibem věrnosti a čestným slovem, že 

kdykoli a kdekoli si přáti budete, s Vámi se dám, milostpaní, oddati dle příslibu.315 … Zdá se 

mně, že stále něco ráčíte luštiti, co pak asi bude, a zkoumáte při tom, možno-li se na mne 

spolehnout, podívejte se jen na prstýnek, hvězdo má tmavá, která jste se rozsvětila pro 

mne.“316 ,,Se žádnou, ani za nebožky, jsem nic neměl, ani bych nemohl teď míti všecko 

lhostejné! Ale víte stejně.“317 

Kaván se svou první manželkou prožil třicet let společného života, kdy mu byla 

Helena318 pracovní oporou i spřízněnou duší, a po její smrti si už možná neuměl představit, že 

by místo po jeho boku kdokoliv nahradil. Kaván úporně bez oddechu maloval, aby přehlušil 

nápor vzpomínek. Setkání s Pavlou a vzájemné porozumění jej přivedlo na nové myšlenky. 

Dalo by se říci, že F. Kaván v Pavle znovu objevil ženu, pro kterou by mohl žít. ,,Rovněž se 

nerozpakujte přijmouti, neračte o tom pochybovati, že dávám z lásky, která už je, když jste to 

tak ráčila chtít vědět, větší nežli k nebožce319 byla. Ona mě však měla ráda tuze.“320  

,,Mně bylo malování vším, nežli jsem starou poznal, pak jsem pro ni aspoň 

často s nadšením se snažil něco kalého321 namalovat: Teď jsem ale ztratil smysl všeho, 

a zoufale se chytám, abych měl hvězdičku322 nějakou při malování, musím říci všedně prosím 

za odpuštění, ostatně mně je těžko přiznávat!“323 

O sňatku včas spravil i sestru Mařenku,324 aby ji sousedi s tou informací náhodou 

nepřekvapili. ,,Dnes jsem musil ,,kápnout božskou“ Mařence, protože by mohly ohlášky už 

přijíti do Kamenice, a mohla by se tam dověděti dříve. Trochu plakala ne však tak smutně, jen 

pohnutím. Říkala, že se všecko dobře srovná a že je to tak nejlepší. Musil jsem jí vymlouvat 

úmysl něco ke svatbě upéci. …Vzdávám Vám nejvřelejší díky za vše prokázané. Za tu 

ohromnou obětavost do fary, a pak i ke zpovědi arci nejvíc. Byla jste při tom báječná. Nevím, 

                                                 
315 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000194 (č. 72). Dvojlist formátu 11 x 17,6 cm, psáno perem na straně 

1–3, papír linkovaný, datace: [?], místo odeslání: [?]. 
316 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 0000187 (č. 65). Dvojlist formátu 11,1 x 17 cm, psáno tužkou na 

straně 1 a 3, papír linkovaný, datace: [?], místo odeslání: [?]. 
317 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000160 (č. 38). List formátu 11,1 x 17,3 cm a dvojlist formátu 

10,9 x 16,5 cm, psáno perem na straně  16, papír linkovaný, datace: / přelom roku 1929 a 1930 nebo rok 1930/, 

místo odeslání: [?]. 
318 Tj. Helena Kavánová (1863–1926), viz pozn. č. 13 
319 Tatáž. 
320 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000185 (č. 63). Dvojlist formátu 11 x 17,3 cm, psáno perem na straně 

1 a 34, papír linkovaný, datace: [?], místo odeslání: [?]. 
321 Tj. dobrého, kvalitního. 
322 Tj. potěšení, kterým myslí Pavlu Kavánovou-Šírovou. 
323 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000180 (č. 58). Dvojlist formátu 10,8 x 16,8 cm, psáno perem na 

straně 14, papír linkovaný, datace: [?], místo odeslání: [?]. 
324 Tj. Marie Kavánová, Mařenka, sestra F. Kavána, viz pozn. č. 26. 
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jak teď vydržím touhu po Vás, po Vašem náručí rajském! Mám vše v růžové mlze opojné! Teď 

musím letět s balíkem, aby se nezdrželo, líbám Vám ruce, tisíc hubiček!“325  

Při psaní o svatbě a chystaném společném soužití vždy malíř pookřál, až se rozohnil. 

Zde je dobré si uvědomit, že Františkovi bylo v té době již skoro pětašedesát let, přesto dopisy 

týkající se tohoto dalšího životního kroku působí velmi mladistvě, nadšeně a vytváří téměř 

dokonalou iluzi mladého muže, který od života to nejlepší teprve očekává. Skládal Pavle sliby 

věrnosti, lásky a oddanosti za jakoukoliv cenu. Tak po ní toužil a těšil se na ni, až z toho byl 

neklidný. ,,Není možná vyslovit, co se se mnou od 25. ho děje, a ovšem nesmím vyslovit! Co 

bych udělal, kdybych mohl, víte!326 …Ráčíte však věděti dobře, milostivá paní Pavličko 

Šírová, kvůli nikomu jsem nedělal, co kvůli Vám, a budu jen kvůli Vám i dále, Bůh Vás pro 

mne, nejdražší přítelkyně, zachovej ode všeho zlého. Toužím každou chvíli!“327  

,,S listem bude snad potřeba na faru, a dát tam ještě vyhotovit náš snubní list, a pak 

s tím obojím na úřad. Chtěl jsem ti toho mnoho při tom napsat, aspoň se písemně se svým 

Štěstím největším pomazlit. Líbám Ti ruce a vše co mohu, má krásko neocenitelná 

a nezasloužená, mně souzená, buď zdráva a spi sladce.“328 Kaván se na nové manželství 

velmi těšil. ,,Stejně budete se už, jestli se mně vyplní, jmenovat – Nedvídková.329“330 

Těšil se, až bude moci paní Kavánovou představit lidem a jak na ni budou obdivně 

koukat, prvně tak učinil se stavitelem v Libuni, který měl na starost předělání Kavánova 

ateliéru.. ,,Tam nic Pavlo zlatá nevědí já musel stavitele uvědomiti o oddavkách kvůli 

respektu, ovšem, svému, říkal jen, je-li to ta co tam byla, jináč nikdo nezavadil, ale Libuň se 

pohne, až uvidí nádhernou Paní Kavánovou!“331 

 

3. 7. 3 Manželé Kavánovi 

Obrazy a malování byly nedílnou součástí života Pavly i Františka, a chystané 

manželství to jen potvrdilo. ,,Ten dvojitý obrázek na jedné straně s vodou (Slubice332) a na 

                                                 
325 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000249 (č. 127). Dvojlist formátu 11,1 x 17,5 cm, psáno perem na 

straně 14, papír linkovaný, datace: /1931/, místo odeslání: [?]. 
326 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000174 (č. 52). Dvojlist formátu 10,5 x 13,2 cm, psáno perem na 

straně 1, papír nelinkovaný, datace: /1930/, místo odeslání: [?]. 
327 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000185 (č. 63). Dvojlist formátu 11 x 17,3 cm, psáno perem na straně 

1 a 34, papír linkovaný, datace: [?], místo odeslání: [?]. 
328 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000196 (č. 74). List formátu 16 x 20,8 cm, psáno perem na straně 12, 

papír nelinkovaný, datace: /6.6.1930/, místo odeslání: /Trhová Kamenice/. 
329 Pavla patrně Kavána oslovovala Nedvídek a Šmodrcha, odtud budoucí paní Nedvídková. 
330 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000258 (č. 136). Dvojlist formátu 11,1 x 17,6 cm, psáno perem na 

straně 14, papír linkovaný, datace: /květe-červen 1931/, místo odeslání: [?]. 
331 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000197 (č. 75). Dvojlist formátu 10,9 x 16,7 cm, psáno perem na 

straně 1–3, papír linkovaný, datace: /12.6.1930/, míso odeslání: /Turnov/. Obálka: Vysocevážená Paní, paní 

Pavla Kavánová, Nusle-Praha, Vlastislavova č. 3, přízemí. Razítko: 12. 6. 1930, Turnov. 
332 Slubice, část obce Bohdalovice u Českého Krumlova. 
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druhé s tou olšičkou vprostřed (Na Vítanci333) je starý, ten si zařaďte, a druhé si prodejte na 

Vaše výlohy… škoda že nebylo možná ten velikánský zimní334 udělat jako dárek svatební, zas 

bych ale neměl menší věci.“335  

Kavánova druhá žena vzala chod věcí pevně do svých rukou. Malíř musel vstoupit do 

Jednoty umělců výtvarných. ,,Do spolku336 vlezu třeba hned, a pro Vás bych třeba i život dal 

nejen výstavu, jen tak píšu, abyste ráčila znáti situaci celou.“337,,Vzdávám Vám největší díky, 

že jste mě do Jednoty338 a výstavy poručila se odhodlat.“339 Jednota jej přihlásila do 

Syndikátu.340  ,,Jednota výtv. umělců341 mě přihlásila do Syndikátu, příspěvek jsem zaplatil 

a už jsem v té cestě, kterou jsem jít nikdy nechtěl, tak se člověk mění!“342 Přistoupil také na 

pojištění. ,,Nabídce toho pojištění se nebudu protivit, jen nyní ještě  ponechám až vybřednu 

z platů všelikých.“343 Neustále ho provázely obavy z výstavy. ,,Z toho posílání obrazů do 

Jednoty344 mám strach, nevezmou mě to tam, bude nával,345 a Vy mě pak teprve nepřijmete na 

milost, když tak ubohý s tím zůstanu. Radši to tam snažně prosím, neračte dávat, uděláme 

někde výstavičku sami,346 jak jste ráčila říkat. Některé nejnovější by byly, a budu-li takto 

vydržovat,347 přijde to. Dejme tam 3 menší (dva a jeden nový), které zítra pošlu, ty se tam 

snáze dostanou, a stačí to. Jsou 2 to staré a Vaše! Názvy jsou v rohu. Račte na účet můj rámy 

poříditi, já víc než půlku, v nejhorším pádě, z prodaného, o čem píšete, nevezmu, vyjednali 

jsme. Přidám k tomu něco suššího nového tedy, když ráčíte si přát. S tou Jednotou348 to tak 

                                                 
333 Tj. Vítanov. Ve Vítanově Kaván působil v letech 1904–1922, s přestávkou mezi roky 1906–1909, kdy se 

s manželkou Helenou přestěhovali do Nové Vsi u Lomnice nad Popelkou. 
334 Tj. obraz se zimním motivem. 
335 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000249 (č. 127). Dvojlist formátu 11,1 x 17,5 cm, psáno perem na 

straně 14, papír linkovaný, datace: /1931/, místo odeslání: [?]. 
336 Tj. Jednota umělců výtvarných (JUV), viz pozn. č. 38. 
337 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000153 (č. 31). Dvojlist formátu 13,5 x 21 cm, psáno perem na straně 

14, dopisní papír ,,František Kaván“ nelinkovaný, datace: /1929/, místo odeslání: [?]. 
338 Tj. Jednota umělců výtvarných (JUV), č. 38. 
339 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000148 (č. 26). Dvojlist formátu 13,7 x 17,6 cm, psáno perem na 

straně 14, papír nelinkovaný, datace: /1929/, místo odeslání: [?]. 
340 Patrně Syndikát výtvarníků československých. 
341 JUV, viz pozn. 35. 
342 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000182 (č. 60). Dvojlist formátu 11,4 x 17,5 cm, psáno perem na 

straně 14, papír linkovaný, datace: [?], místo odeslání: [?]. 
343 Tamtéž. 
344 Tj. Jednota umělců výtvarných (JUV), viz pozn. č. 38. 

Jedná se patrně o obrazy na plánovanou výstavu Julius Mařák a jeho žáci v dubnu a květnu roku 1929. 
345 Tj. že mu z toho nebude dobře. 
346 První samostatná výstava obrazů Františka Kavána proběhla v Rubešově v Praze k jeho pětašedesátým 

narozeninám v lednu roku 1931. 
347 Tj. pokračovat. 
348 Tj. Jednota umělců výtvarných (JUV), viz pozn. č. 38. 



58 

 

udělejte, Pavličko zlatá! Leda nanejvýš ten večer s měsícem,349 když byste jinak nedovolila. 

Rámy už s rámařem vyberete.“350  

Přestal také patrně kvůli Pavle a svému zdravotnímu stavu pít alkohol. ,,Kdyby bylo 

jako dříve, lil bych na své trápení pivo a brzo se ovšem dorazil, ale kvůli Vám jsem odvyknul, 

na nejmenší míru nebo často mnoho dní nevzpomenu.“351 Cítil se být Pavlou polepšen. 

Přijal nabídku namalovat obraz pro parlament a 19. května 1931 byl zvolen řádným 

členem České akademie věd a umění352.353 Čekalo jej také několik zakázek pro vlivné osoby, 

což nebylo Kavánovi příjemné. ,,Pan prof. Jan Jindra stát. ředitel, Vysoké Mýto, píše, že 

osobně Vám poděkuje, ale obrazy chce ode mne, mám zimy ,,vykouzlit“ a ,,vdechnouti“ atd. 

zkrátka tak, že člověku odpadne všecka chuť na malování!“354  

Františkovy myšlenky se zaobíraly také tím, aby byla Pavla zajištěná po jeho smrti. 

,,Posílám dráhou ty dva větší obrazy. Aby nezhráb355 náhodně někdo, jsou Vaše, ne pro mne 

na prodej! Ty staré obrazy jsem sebral zatím, co se nerozpadají, a ještě bude nutno nalepit na 

něco u Vás. Račte si schovati, po mé smrt i to třeba se zužitkuje.356 Snažně prosím, srdce mé, 

ponechávejte si věci, co udělám nebo aspoň za to račte použíti pro sebe, kdo ví, jak dlouho živ 

budu.“357 

 

3. 7. 4 Libuň – pražský byt 

Veškeré Kavánovo konání prostupoval upřímný cit k Pavle a hnala ho kupředu neustálá 

snaha dobře ji zaopatřit. ,,…napřed bych mohl dáti Vám buď barák nebo aspoň půlku nebo 

obnos větší a ovšem dávati pak ještě, co ráčila byste potřebovat… .“358 Umělcovým největším 

přáním byl společný domov. ,,A opět pozdě jsem rozmyslil, kvůli té hlavě tehdy, že i ještě jsem 

dobře nerozuměl o štědrém večeru. Má odpověď, že mně je to stejné, vztahovala se na dva 

                                                 
349 Tj. obraz s večerním motivem a měsícem. 
350 Výňatek z PNP, FK, sign. LA 71/71 000177 (č. 55). Dvojlist formátu 11,2 x 16,9 cm, psáno perem na straně 

14, papír linkovaný, datace: /1930/, místo odeslání: [?]. 
351 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000192 (č. 70). Tři listy formátu 10,5 x 17 cm, psáno perem na straně 

16, papír nelinkovaný, datace: [?], místo odeslání: [?]. 
352 Česká akademie věd a umění v Praze, viz pozn. č. 328. 
353 C. M. METELKA: Životní zpověď, s. 42. 
354 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000136 (č. 14). Dvojlist formátu 7,7 x 14 cm, psáno perem na straně 

13, papír nelinkovaný, datace: [?], místo odeslání: [?]. 
355 Tj. nekoupil. 
356 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000163. List formátu 10,9 x 16,7 cm, psáno perem na straně 1, papír 

linkovaný, datace: [?], místo odeslání: [?]. 
357 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000185 (č. 63). Dvojlist formátu 11 x 17,3 cm, psáno perem na straně 

1 a 34, papír linkovaný, datace: [?], místo odeslání: [?]. 
358 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000192 (č. 70). Tři listy formátu 10,5 x 17 cm, psáno perem na straně 

16, papír nelinkovaný, datace: [?], místo odeslání: [?]. 
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domovy: krkonošský359 a hamerský.360 Ale kdybyste ráčila si přáti u Vás,361 pak pro mne 

žádného jiného domova není.“362 Kavánovi předně hodně záleželo na srovnání rozdílu, co se 

týče nemovitého majetku mezi ním a Pavlou, který oba přinesli do nového manželství. Byl si 

vědom nevyváženosti v tomto směru a snažil se to napravit. Počítal se sňatkem dopředu a moc 

si ho přál. Snažil se Pavle v tomto směru co nejvíce zavděčit. Hledal pro ni vhodný dům, kde 

by spolu mohli v budoucnu žít, a i v tomto směru se spoléhal na své obrazy. Usoudil, že by 

potřeboval změnit prostředí. Svobodné Hamry mu připomínaly smutný odchod jeho první 

ženy Heleny.363 Táhlo jej to zpět do Českého ráje, do Libuně. ,,Kéž je pěkně k tomu, abyste 

Č. ráj viděla v parádě, ovšem nejpěknější částí nepojedeme ani. Posoudíte, byla-li by 

zásobárna obrazová a na studie k velkým věcem. Vycházky a vyjížďky krásné, těšil bych se 

tuze. O nadějích, kterými jste srdce naplnila ani nemluvě! Na nic právo nemám, přijmu 

v pokoře, co rozhodnete, vždycky a všude. Všeliké plány však samy se v hlavě rozvíjejí. Není 

jich potřeba, umínil jsem si, i dodržím, podříditi se rozumu Vašemu i vůli Vaší. Síla má 

k malování z Vašich studánek se občerstvuje, nemluvím na plano. Že se ně do toho pletou tak 

slastné hubičky, že by člověk omdlel, Se diviti nebudete, co všecko nebeské vzpomínky 

semelou! Celé dny bych ruce vaše líbal, buďte zdráva, paní jediná!364 Já bych tam 

pokračoval, jak jsem byl zvyklý, ani bych nemusil partie365 hledat. Je tam nádraží na 

křižovatce 2 drážek,3662 vlaky na každé ještě přibyly. Turnovu, Jičínu Staré Pace, Mladé 

Boleslavi. Pošta, státní autobus též, staví na pár kroků od baráku. Lidi tam na besedu tak 

nechodí,367 jako tu, ani pro obrázky. Myslím, že by se Vám tam líbilo. Sháněl jsem, co jsem 

mohl, snad bych z toho byl měl už smrt.“368 

Maloval, aby mohl prodávat a vysněné bydlení pro Pavlu zařídit. ,,Maluju plnou parou 

spoléhám nyní jen na sebe, nic Vašeho nesmí býti v nebezpečí, dokážu dobře, jen když nebudu 

ztracen u Vás. Z obrázků starých, co ještě a pro Vás mám, nic nebude rovněž ztraceno. Já 

bych se byl rval s peklem, abych pro Vás vybojoval – ale myslím, že nebožka369 mne do Čes. 

                                                 
359 Tj. patrně rodný dům F. Kavána ve Víchovské Lhotě, čp. 32. 
360 Tj. Dům čp. 26, bývalá Streislerova (Štreislerova) hospoda ve Svobodných, viz pozn. č. 298. 
361 Tj. v Pardubicích, čp. 24 v Kostelní ulici nebo v čp. 3 ve Vlastislavově ulici v Praze-Nuslích. 
362 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000165 (č. 43). Dvojlist formátu 10,9 x 16,8 cm, psáno perem na 

straně 1, papír linkovaný, datace: [?], místo odeslání: [?]. 
363 Tj. Helena Kavánová (1863–1926), viz pozn. č. 13 
364 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000179 (č. 57). Dvojlist formátu 11 x 17,3 cm, psáno perem na straně 

14, papír linkovaný, datace: [?], místo odeslání: [?]. 
365 Partie, tj. venkovní náměty pro malování. 
366 Tj. železničních tratí. 
367 Tj. nechodí na časté návštěvy. 
368 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000125 (č. 3). Dva dvojlisty formátu 10,8 x 16 cm, psáno perem na 

straně 18, papír linkovaný, datace: /1929/, místo odeslání: [?]. 
369 Tj. Helena Kavánová (1863–1926), viz pozn. č. 13. 
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ráje nechtěla pustit, tak se mně nevedlo nikdy.“370 Společné bydlení se mu splnilo v roce 

1930, kdy se po svatbě přestěhovali společně do Libuně, kde zakoupil vilku371 s pěkným 

ateliérem s výhledem na Trosky. ,,Bude teď ovšem domek372 lepší, blízko nádraží, stranou do 

pole, a v městečku pošta, lékař, lékárna, nákup lepší a vycházky méně krkolomné.“ 373  

,,S Libuní nyní ty mrazy pozdržely přestavbu, ale snad nejdéle 15. ho května by se tam mohlo, 

ostatně zatím do té světnice přistavené nemusíme, ani do ateliéru. Ovšem budete musit svoliti, 

abych vše udržoval, jsem neskonale povinen, a mít na to, jak vypadá, budu taky.“374 

Nemovitosti, jejich koupě, prodej a povinnosti z toho vyplývající se staly spolu se stěhováním 

do Libuně a její rekonstrukcí pravidelným námětem dopisů. ,,Jedu z Libuně375 už jsem nemohl 

vydržet se na to nepodívat, stavitel dávno nepsal. …V Libuni začnou nahoře, pořádně 

rozeberou tu střechu, ke kontraktu376 jdeme ve středu. … A v červnu se můžeme přestěhovat 

jistě.“377  

Z množství dopisů a neustálém stesku po Pavle, který František připisoval obvykle na 

poslední řádky, ale vyplývá, že spolu manželé po delší dobu patrně nikdy nežili. ,,Včera ve 

čtvrtek po poledni venku při malování dostal jsem neobyčejný záchvat pláče – když jsem si 

představil, jak bylo krásné sedat s Vámi v polednách v P.378 Myslívám na to ostatně každý den 

ale ne s tak velkým steskem – měl jsem starost, nestalo-li se Vám něco. Těším se na Vás 

s velkou touhou.“379 Pavla často cestovala po republice a organizovala Františkův tvůrčí život, 

k tomu využívala také byt na rohu Slezské a Písecké ulice380 na Královských Vinohradech, 

který si Kavánovi nadále drželi pro vyřizování pražských záležitostí. Malíř sám zde ale nikdy 

dlouho nepobýval. ,,Kdybych tam v Písecké381 neměl Ráj, to víš, že by se mně nechtělo vyrušit 

                                                 
370 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000172 (č. 50). Dvojlist formátu 10,9 x 16,7 cm, psáno perem na 

straně 13, papír linkovaný, datace: /1930/, místo odeslání: [?], 
371 Kaván vilu koupil od stavitele, kterého znal, za 68 tisíc korun. Viz PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000125 (č. 3). 

Dva dvojlisty formátu 10,8 x 16 cm, psáno perem na straně 18, papír linkovaný, datace: /1929/, místo odeslání: 

[?]. 
372 Tj. v Libuni. 
373 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000172 (č. 50). Dvojlist formátu 10,9 x 16,7 cm, psáno perem na 

straně 13, papír linkovaný, datace: /1930/, místo odeslání: [?], 
374 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000177 (č. 55). Dvojlist formátu 11,2 x 16,9 cm, psáno perem na 

straně 14, papír linkovaný, datace: /1930/, místo odeslání: [?]. 
375 F. Kaván žil v Libuni se svou první ženou Helenou od roku 1922 do 1925. V domě čp. 117 Kaván žil a tvořil 

s jednou přestávkou (1937–1938 pobyt v Dolní Kalné) od roku 1930 až do své smrti v roce 1941. 
376 Tj. prodeji, k podpisu prodeje. 
377 Výňatek z PNP, FK, sign. LA 71/71 000178 (č. 56). Dvojlist formátu 10,7 x 16,9 cm, psáno tužkou na straně 

14, papír linkovaný, nedatováno. 
378 Tj. patrně v Pardubicích, kde paní Pavla vlastnila na přelomu roku 1929–1930 dům s ateliérem, který měla po 

svém manželovi Janu Šírovi. 
379 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000166. Dvojlist formátu 10,9 x 16,2 cm, psáno perem na straně 1, 

papír linkovaný, datace: [?], místo odeslání: [?]. 
380 Pražský byt Kavánů se nacházel na rohu ulice Slezská a Písecká v Královských Vinohradech. Na obálky 

Kaván psal adresu Písecká čp. 2221, Královské-Vinohrady, Praha. 
381 Viz pozn. č. 380. 
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z malování!“382 Kavánovu domácnost vedla jeho sestra Mařenka a později s nimi žili 

i synovci František383 a Jan.384 

 

3. 7. 5 Výstava v Rubešově salonu u příležitosti Kavánových 65. narozenin 

Pavla si přála, aby se Kaván začal opět účastnit aktivně výstav, a sama se v tomto 

ohledu velmi angažovala. ,,Co se tkne výstavy,385 mám radost toliko z toho, že mně tím radost 

udělati chcete. Což bych Vám kaziti nechtěl. Velké štěstí nám tam z toho sice vykvésti nemůže, 

honem by mně tam ubylo přátel, kdybych měl obdržeti na úkor jiných místo větší. Přece znáte 

mnohé! S Vašimi starými obrázky386 bych ovšem se nebál, jenže ve vysokých sálech a velkými 

obrazy by se moc tratily, mohl bych ztratit i v očích Vašich. A shánět po světě, kde co lepšího 

mám, musil bych i jezdit a psát (nepamatuji většinou), bedny a dopravné platit, obrázky abych 

přidával, to bych právě ve stěhovací době vydržet sotva mohl! Strašně bych rád vůbec měl 

několik plachet387 z Č. ráje, ty by to mohly trochu zdvihnout, tedy zatím poodložit jen. 

A nejnadějnější podniknouti tažení na menší obrázky, jako Vaše staré, aby s Vašimi bylo 

okolo 300, pak by mohlo za to stát rámovati, a v menším Saloně. Na horší časy jako teď je pak 

rozumnější.“388 

Roku 1931 se díky Kavánově choti, profesoru Václavu Vilému Štechovi389 a Maxi 

Švabinskému390 uskutečnila v pražském Rubešově salonu391 souborná výstava ke Kavánovým 

65. narozeninám. Neunikla ani malířovým přátelům. ,,Psal páter Ot. Hruška,392 ať v pondělí 

o půl čtvrté tam do Hlavovky393 spolu přijdeme, bude tam sešlost známých Hruškových.394 Byl 

se ptát u Rubeše,395 kdy to396 spustí – říkal, že 3 ho.“397 Šestapadesát obrazů zde 

                                                 
382 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000248 (č. 126). Dvojlist formátu 11,2 x 17,3 cm, psáno perem na 

straně 1 a 3, papír linkovaný, datace: /5.11./, místo odeslání: [?]. 
383 František Kaván (Frantík), syn Jana Kavána, synovec akademického malíře F. Kavána, roku 1953 promoval 

na doktora práv na Karlově univerzitě v Praze. 
384 Jan Kaván (Honzíček), syn Jana Kaván, synovec akademického malíře F. Kavána. 
385 Patrně výstava JUV: Julius Mařák a jeho žáci v Praze nebo členská výstava JUV, obě v roce 1929. Popřípadě 

plánovaná výstava v Rubešovu salonu u příležitosti malířových 65. narozenin. 
386 Tj. ranější obrazy F. Kavána, které on sám Pavle věnoval. 
387 Tj. obrazů na plátně velkého formátu. 
388 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000153 (č. 31). Dvojlist formátu 13,5 x 21 cm, psáno perem na straně 

14, dopisní papír ,,František Kaván“ nelinkovaný, datace: /1929/, místo odeslání: [?]. 
389 Václav Vilém Štech (1885–1974), historik umění, překladatel a pedagog. 
390 Maxmilián Švabinský (1873–1962), český malíř, grafik, ilustrátor, absolvent AVU v Praze, představitel 

českého akademismu. 
391 Rubešova galerie, Rubeška, výstavní síň na Národní třídě č. 28 existující v letech 1916–1928. 
392 Páter Otakar Hruška, viz pozn. č. 279. 
393 Hlavovka, známá pražská Hlavova kavárna v ulici Italská čp. 1219. 
394 Tj. příbuzní pátera Otakara Hrušky. 
395 Karel Jan Rubeš (18731934), zakladatel Rubešovy galerie na Ferdinandově (Národní) třídě č. 30 v Praze. 

Inspiroval se zejména Topičovým salonem, v němž původně pracoval jako agent. Galerie nebyla pouze 

uměleckým obchodem, ale věnovala pozornost pravidelnému představování souborů prací československých 

nebo v Čechách působících umělců konzervativnějšího zamření 19. a poč. 20. století. Uspořádala například 
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předvedených Pražany okouzlilo. Po tomto pražském triumfu následovala výstava za 

výstavou a Kavánův život byl přísně organizován. S Rubešovým salonem398 udržoval Kaván 

obchodní kontakty až do své smrti. ,,U p. Rubeše399 bylas? měl jsem upravit cenu pro jeho 

závod  na ten potok.“400 

 

3. 7. 6 Výstavní činnost – prezentace a zdroj příjmů 

Patrně Pavlina aktivita, podpořená Kavánovým členstvím v Jednotě,401 směřovala po 

delší době k prvnímu prodeji malířova obrazu, který byl součástí blíže neurčené výstavy 

v roce 1930. ,,Obdržel jsem expres402 od jednoho pána z Prahy, že by koupil tu věc. Z okna mé 

chalupy.403 Kdybych byl věděl, je-li ve výstavě, a měl Vaše dovolení k prodeji toho, byl bych 

napsal sám za Vás vše. A teď paní nejdražší snažnou prosbu: Ani Vás nenapadniž mně z toho 

něco nabízeti, prodá-li se. Je první obraz náš, který by se prodal na výstavě,404 budiž 

k Vašemu štěstí! Mně by štěstí nepřineslo, je to tak stará pranostika.“405 

Od roku 1931 se F. Kaván každoročně účastnil pražských přehlídek soudobého 

krajinářství a měl několikrát do roka samostatnou výstavu. Téměř v každém dopise se proto 

dotknul nezbytných příprav spojených s jejich organizací. Vystavoval v Brně, Ostravě nebo 

Plzni. ,,Sestra psala stran těch obrazů do Brna a Vaši adresu tam udala, abyste tedy o tom 

ráčila věděti, kdyby někdo přijel,406 Jsem rád, že máš s ostravskými věcmi v pořádku!“407 Teď 

                                                                                                                                                         
výstavy A. Muchy (1915), O. Bubeníčka (1916), A. Piepenhagena (1917), F. Engelmüllera (1924), J. Panušky 

(1926), F. Kavána (1931). Rubešova galerie ve své činnosti pokračovala i po smrti svého zakladatele, skončila 

roku 1950. 
396 Tj. výstavu. 
397 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000250. Dvojlist a list formátu 10,5 x 16,7 cm, psáno perem na straně 

3 a 5, papír linkovaný, datace: /1931/, místo odeslání: [?]. 
398 Tj. Rubešova galerie, viz pozn. č. 391. 
399 Karel Jan Rubeš (18731934), viz pozn. č. 395. 
400 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000236. Dvojlist formátu 14,6 x 22,2 cm, psáno perem na straně 13, 

dopisní papír ,,František Kavan, akademický malíř“ nelinkovaný, datace: /3.5.1941/, místo odeslání: /Libuň/. 

Obálka: Vysocevážená, Milostivá Paní, Pí. Pavlinka Kavánová, Choť ak. malíře (v Libuni), Praha XII., Slezská 

č. 118. II. posch., č dveří 7. Razítko: 3. 5. 1941, Libuň. 
401 Tj. Jednota umělců výtvarných (JUV), viz pozn. č. 38. 
402 Tj. dopis, psaní. 
403 Tj. obraz. 
404 Blíže neurčená výstava, konaná patrně v roce 1930. 
405 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000131 (č. 9). Dvojlist formátu 11,2 x 17,2 cm, psáno tužkou na straně 

1 a 3, papír linkovaný, datace: /27.3.1930/, místo odeslání: /Trhová Kamenice/. Obálka: Velevážená Paní, paní 

Pavla Šírová, Nusle-Praha, Vlastislavova č. 3. Mezzanin. Razítko: 27. 3. 1930, Trhová Kamenice. 
406 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000192 (č. 70). Tři listy formátu 10,5 x 17 cm, psáno perem na straně 

16, papír nelinkovaný, datace: [?], místo odeslání: [?]. 
407 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000207 (č. 85). Dvojlist formátu 10,7 x 17,2 cm, psáno perem na 

straně 1 a 3, papír linkovaný, datace: /10.3.1932/, místo odeslání: /Libuň/. Obálka: Vysocevážená Paní, paní 

Pavla Kavánova, choť akad. malíře, Vinohrady-Praha, Písecká 2221. Razítko: 10. 3. 1932, Libuň. 
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je v Ostravě ta výstava přede mnou! Drž se tam, co můžeš, ať se nerozmůžeš. Mám o Tebe 

velký strach.“408 

Okolí Hradce Králové měl rád už z dob gymnaziálních studií, později zde své obrazy 

prezentoval i veřejnosti. ,,Bednu dávám dělat na všech 5 obrazů, jenže jeden je ještě dost 

mokrý, nevím, mám-li dát, ale snad pošlu předem oznámení aby dali pozor, a tam u Sýkorů409 

doschne. Vzpomněl jsem si, nešlo-li by několik obrazů z výstavy410 do výstavy411 přece dostati 

když by se sebraly nákladním autem a třeba o den později v Hradci412 zahájilo? Chtějí tam 

koupit,413 tak aby byl výběr lepších velkých a vůbec jedna výstava pořádná s pečlivým 

výběrem. To víš, že nás tam přijmou vřele a je to východočeské hlavní město. Já tam dám na 

oslavu jeden maličký obrázek. Jak bratr414 s tatínkem415 seče žito, mám to schované pro 

památku, tak to co říct, že vytáhnu! Dám si u Sýk.3 udělat na to rámek, ale obrázek si vsadím 

pak sám.“416 

,,Velké do Hradce jsou teda 4 tady: Všestary, Zimní ráno, Starý Stan (taky zimní) 

a Krkonošské podzimní ,,K večerou“ (na plátně 1 metr krát 102 cm, jak si viděla, dal mně pro 

vítr, ale teď ujde).“417 ,,Byl tu již dopis od ředitele Městs. prům. Musea v Hradci Králové.418 

Od 1. února 1933 můžeme jistě vystavovat, a kdybych chtěl později, mohu též, bude 

v záznamu419 Tak teď jen musím se držet, už mám z toho strach.“420 Pardubice měly pro Pavlu 

citový význam, protože zde žila se svým prvním manželem Janem Šírem.421 Vlastnili zde byt 

s ateliérem, Jan Šír v Pardubicích maloval, zabýval se uměním a starožitnostmi, a učil zde na 

dívčí škole. Dá se předpokládat, že z této doby tu měla Pavla dobré kontakty, a proto zde 

                                                 
408 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000256 (č. 134). LA 71/71 000256. Dvojlist formátu 10,3 x 16,9 cm, 

psáno perem na straně 1 a 3, papír linkovaný, datace: [?], místo odeslání: [?]. 
409 Sýkorovi, rodina rámařů z Pardubic. 
410 Tj. patrně výstava ,,JUV v pražském Obecním domě  obrazy Oty Bubeníčka, Františka Kavána a Jaroslava 

Panušky“ uskutečněná v listopadu roku 1932. 
411 Tj. První Kavánova výstava v Hradci Králové konaná od prosince 1932. 
412 Totéž. 
413 Tj. že to měla být prodejní výstava. 
414 Jan Kaván, Honzíček (1876-1935), bratr malíře F. Kavána, viz pozn. č. 256. 
415 David Kaván, otec F. Kavána viz pozn. č. 251. 
416 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000212 (č. 90). Dvojlist formátu 14,3 x 18,9 cm, psáno perem na 

straně 12, papír linkovaný, datace: /9.11.1932/, místo odeslání: /Libuň/. Obálka: Vysocevážená Paní, paní Pavla 

Kavánova, choť ak. malíře, Praha 12, Písecká 2221. I. Razítko: 9. 11. 1932, Libuň. 
417 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000274 (č. 152). Dvojlist formátu 14,3 x 18,9 cm, psáno perem na 

straně 14, papír nelinkovaný, datace: /1936/, místo odeslání: [?]. 
418 Tj. František Tichý (18861961), architekt, ředitel Městského průmyslového muzea v Hradci Králové, autor 

místopisných prací o Hradci Králové, propagátor výtvarného umění na Hradecku. Jako válečný zajatec pobyl 

šest let v Turkestánu (19151920). 
419 Tj. patrně první výstava v Hradci Králové proběhla nakonec v prosinci roku 1932. 
420 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000210 (č. 88). Dvojlist formátu 10,8 x 17,3 cm, psáno perem na 

straně 13, papír linkovaný, datace: /18.4.1932/, místo odeslání: /Libuň/. Obálka: Vysocevážená paní, paní Pavla 

Kavánova, choť akd. malíře, Praha XII., Písecká 2221. I posch. Razítko: 18. 4. 1932, Libuň. 
421 Jan Šír (1868–1928), pozn. č. 11. 
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vystavoval často i Kaván. ,,Tu věc do Pardubic jsem už poslal do Libuně p. Feiglovi,422 aby 

udělal podobný stříbrný, jako byly ty 2 (50 x 60 cm) do Pardubic, a hned to v bedýnce poslal 

do Pardubic.“423  

V souvislosti s výstavní činností zmiňoval F. Kaván v dopisech také Hořice.424 Třešně 

jsou odkvetlé, jak jsem povídal, na tom slunci kvetly 2 dny asi jen …to jsem teda 2 překližky425 

udělal přec, ale včera pršelo a je zima dnes i pršet bude zas. Je to trápení když nemůže člověk 

venku malovat, jen má člověk do hlavy myšlenky pořád, že Tě ztratí i v noci se málo spí. Taky 

co se mnou, když nebudou kalé426 obrázky zvenčí, ty jedině nás drží trochu, a jestli jaro selže, 

co udělám?! To není věc veselá. Do Hořic427 jsem to přihlásil a poslal zápisné 10 Kč, ale jak 

dokážu, nevím. Odjinud než z Hořicka nebo Kumburk428 atd. nemá význam, to si tam 

viděla.“429 A dále Turnov.430 ,,Posílám Ti pozvání k výstavě do Turnova při výstavě skla prof. 

mistra Drahoňovského431 na červen a červenec. Ta výstava je ovšem velmi čestná věc 

a v téhle formě na ty dva měsíce, co tam pobíhají turisti myslím dosti dobrá, protože na sklo 

prof. Drahoňovského se podívat půjdou, i Němci dokonce. Musilo by se tam dát to nejlepší, 

i udělat to nejlepší, vedle mistra Drahoňovského není malá věc. Tak se na to prosím Tě 

rozhodni, co mám odpovědět. Měla bys tam teda po ruce, a za ty 2 měsíce by něco uváznout432 

mohlo. Když by si nemyslila podniknout všecko, aspoň kolekce by potřeba byla, když jsme do 

Turn. díla433 vlezli. Místnosti znáš – víc toho nebude.“434 

Vybírání a příprava Kavánových obrazů pro výstavy Pavlu plně zaměstnávalo. ,,Vidím, 

že všechno je zase ve starém pořádku a že sháníš usilovně výstavu. Vlastně bys ale po 

majitelích nemusila. V Praze, když si sami odnesou z Jednoty,435 půjčí každý, pí. Zahradnická 

                                                 
422 Feigl, řezbář či rámař z Libuně. 
423 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000277 (č. 155). Dvojlist formátu 11,2 x 14,3 cm a list formátu 

11,2 x 14,4 cm psáno perem na straně 15, dopisní papír ,,František Kavan, akad. malíř“ nelinkovaný, datace: 

[?], místo odeslání: [?]. 
424 Výstava v Hořicích patrně v roce 1933. 
425 Tj. obrazy malované na překližce. 
426 Tj. dobré, kvalitní. 
427 Patrně zápisné na výstavu v Hořicích v roce 1933. 
428 Kumburk, zřícenina gotického hradu v Českém ráji. 
429 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000220 (č. 98). Dvojlist formátu 14,5 x 22,4 cm, psáno perem na 

straně 13, dopisní papír ,,František Kavan, akademický malíř“ nelinkovaný, datace: /25. 4 .[1933]/, místo 

odeslání: /Libuň/. Obálka: Vysocevážená Paní, paní Pavla Kavánová, choť ak. malíře, Praha 12. Písecká 2221. I. 

Razítko: 25 .4. [1933], Libuň. 
430 Výstava patrně v roce 1937. 
431 Josef Drahoňovský (1877–1938), český sochař, rytec skla a medailér, profesor na UMPRUM v Praze; žák 

Stanislava Suchardy a Celdy Kloučka, přítel F. Kavána. 
432 Tj. mohlo by se prodat. 
433 Tj. skupina umělců s názvem Turnovské dílo. 
434 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000255 (č. 133). Dvojlist formát 11 x 17,6 cm, psáno perem na straně 

14, papír linkovaný, datace: /18. den, středa/, místo odeslání: [?]. 
435 Tj. Jednota umělců výtvarných (JUV), viz pozn. č. 38. 
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jistě, a od pí Myslivečkové ty Trosky436 bychom snad neměli brát. Musil bych nedávati snad ty 

menší potom, máme jich plno, aby nevypadalo kšeftařsky. Jen kdyby člověk věděl, obdržíme-

li. Ne-li psal, bych na pár míst sám raději, čas, potvora tuze ubíhá. Malé mám opraveny, dnes 

je úterý, snad do soboty většina suchá bude. Všestary437 dodělám nanejvýš za dva dny.“438   

Pořadatelé výstav využívali k hledání majitelů umělecký děl denní tisk, stejně tak 

i u Kavánových obrazů. ,,Velmi jsem se nalekal té nepředloženosti že v N. Politice439 

sbubnovávají440 majitele mých věcí starších vůbec, tak neurčitě k tomu (jen majitelé starších, 

to každý bude myslit, že má starší, ostatně stačilo napsat: majitelé pražští!). Vždyť jim toho 

může přijít, a se potlouci, že to nebudou míti kam uložit, a když se něco poškodí, nestačím na 

to odpovídati do smrti já, i spravovat. Kdo pak to pak udělá?! Vždyť Ježíš Mariá, jsme 3, 

a mám nového hromadu to bude psina!441 Chtěl jsem psát, abys zarazila ale to už je 

konec.“442 

Jedno z Kavánových pláten bylo vybráno jako dar pro prezidenta, s největší 

pravděpodobností Tomáše Garrigue Masaryka,443 jako dar města Hlinska v Čechách. Kaván 

upozorňoval, aby to bylo zdůrazněno i v katalogu výstavy, kde byl obraz prezentován. Malíř 

by se patrně ve své skromnosti neodvážil věnovat prezidentovi obraz sám, ale bližší okolnosti 

věnování, výběr obrazu a jeho předání korespondence neposkytuje. ,,Vypáčí-li ten obraz páně 

prezidentův, prosím, aby v katalogu nezapomněli podotknout, že je to dar města Hlinska 

v Č.,444 p. prezidentovi.445 Zítra teda instalujete,446 dobře že nemusím. Oroduj tam ještě, ať to 

neotvírají se žádnou slávou, abych nemusil taky něco kejhat,447 zazpíval bych jim leda ,,My tři 

králové jdeme k Vám.“448 

Po několika letech zaslal Kaván obrazy také do Vídně, kde při prodeji zaznamenal 

výrazný finanční úspěch. ,,Včera přišlo psaní od Jednoty,449 aby se ty obrázky neposílaly, 

                                                 
436 Tj. obraz s námětem Trosky. 
437 Všestary, tj. obec u Hradce Králové. 
438 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000252 (č. 130). Dvojlist formátu 11,1 x 17, 3 cm, psáno perem na 

straně 1-3, papír linkovaný, datace: čtvrtého v měsíci, úterý, místo odeslání: [?] 
439 Národní politika, list vycházející dvakrát denně v období 18841945, vycházel spolu s listem Naše politika. 
440 Tj. svolávají. 
441 Tj. legrace. 
442 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000274 (č. 152). Dvojlist formátu 14,3 x 18,9 cm, psáno perem na 

straně 14, papír nelinkovaný, datace: /1936/, místo odeslání: [?]. 
443 Tomáš Garrigue Masaryk (1850–1937), politik, filozof, pedagog, prví československý prezident 
444 Tj. Hlinska v Čechách. 
445 Tj. patrně Tomáši Garrigue Masarykovi. 
446 Patrně instalování výstavy v Hlinsku v létě v roce 1941, usuzuji ze zmínek o Hlinsku nebo by to mohly být 

také výstavy v Hradci Králové z roku 1932 nebo 1936. Určení této výstavy je nejasné. 
447 Tj. povídat. 
448 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000251 (č. 129). Dvojlist formátu 10,8 x 17,2 cm, psáno perem na 

straně 1 a 3, papír linkovaný,  datace: [?], místo odeslání: [?]. 
449 Tj. Jednota umělců výtvarných (JUV), viz pozn. č. 38. 
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výstava ve Vídni je odložena k jaru, a posílat věci do 6. února. Honem jsem telegrafoval 

p. Neprašovi, aby zarazil doma zatím. Číslo domu jsem nepamatoval, ale dostal přes to jistě. 

Do toho 6. února třeba udělám něco velkého zimního i venku.“450 Profesně se mu velmi dařilo 

a to v této době vstoupil již do osmé desítky svého života.  

 

3. 7. 7 Druhý libuňský pobyt 1930–1941 

Kavánův druhý pobyt v Libuni v letech 19301941 je považován za třetí, poslední 

periodu umělcovy tvorby. Projevila se v ní navenek záplava obrazů, ale také únava spojená 

též se stárnutím oka. ,,Já se toho zlaté děvče nažvástám, ale co dělat když už jiného nemám, 

malování mě s očima taky pomalu opouští!“451 Malby se vyznačují až přehnanou barevností 

a technikou zjednodušenou na minimum tahů štětcem. Přílišná frekvence výstav a pobídky 

manželky k větší malířské aktivitě se projevily velmi negativně v ukvapeném, nuceném 

výrazu. Roku 1932 si postěžoval, jaké měl bez výstav blažené časy.  

 

3. 7. 8 Malování 

Kaván byl nadšeným pozorovatelem a milovníkem krajiny. Stala se mu zdrojem 

inspirace, obživy, pobyt venku jej činil spokojeným. Jeho tvorba se odvíjela od toho, jak na 

něj příroda působila, a jestli poskytovala dostatek podnětů k malování. V dopisech proto často 

připojoval drobné popisy krajiny, kde právě žil, prostoupené charakteristickou denních 

i ročních dob.  

V dopisech se setkáme s mnoha způsoby, jakými Kaván nazýval svá díla: mazby, 

mazbičky, kartony, kartoňáky, kartoňáčky, lepenky, překlihy, překližky, překlížky, tempery, 

škráby, prostředňáky nebo plachty. Obrazy označoval také podle námětu jako zimy nebo ty 

zimní, podzimní či českorájské. 

Popisoval například krásný den ve Svobodných Hamrech jako ideální pro jarní 

malování. ,,Ve dvoře tu bylo teď v jarní náladě nádherně, kytky krásně kvetou a vzduch 

báječný, i baráky kolem v kouzelném světle – takový jarní den tu stojí za měsíc jinde.“452 

Zmiňoval se o přípravě na pěkné zimní obrázky. ,,S tím sněhem ovšem, je tu pěkné a trochu se 

                                                 
450 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000244 (č. 122). Dvojlist formátu 10,5 x 16,5 cm, psáno perem na 

straně 23, papír linkovaný, datace: [?], místo odeslání: [?]. 
451 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000235 (č. 113). Dvojlist formátu 15,4 x 23,1 cm, psáno perem na 

straně 13, dopisní papír ,,František Kaván ak. malíř, Libuň u Jičína 117.“ nelinkovaný, datace: 2. 5. 1941, místo 

odeslání: [?]. 
452 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000182 (č. 60). Dvojlist formátu 11,4 x 17,5 cm, psáno perem na 

straně 14, papír linkovaný, datace: [?], místo odeslání: [?]. 
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rozmalovávám i těším se, že mém u nejlepšímu srdéčku pěkné zimy udělám.“453 Vychvaloval 

Český ráj jako obrazovou zásobárnu a vhodné místo pro studie k větším obrazům.454   

Uvažoval o domku u Vltavy někde v Praze blízko nádraží, kde by si vytvořil zázemí pro 

malování. ,,Za pobytu Vašeho v Praze, když byste mě chtěla mít u sebe, byl bych u Vás, a když 

byste si nepřála, abych nekazil něco motáctvím svým,455 nikoliv. Do okolí Prahy bych jezdil 

malovat a láká mě někde na Vltavě nad V. Prahou456 na pěkném místě u nádraží sehnat 

domek, laciný asi se 2 místnostmi, jednou, kdy by se mohlo malovat. Někdy tam na pár dní 

zůstávat, nebo se tam převlíkat a připravovat na malování v okolí. Prahou nemohu tak 

zhastrošený457 i na zimní malování táhnout. Třeba mně na takový domek z tohohle barce458 

zbude. To jsou fantazie, ze kterých se vylíhly Štěchovice,459 ale vše snadno srovnáte dle svého 

a nebudu odporovat.“460,,…taky jsem trochu okukoval nějaký výhled na Hradčany 

neotřískaný461 od malířů. Přibližně bych měl, ale nejprve arci musím vidět za sněhu. Na 

pražské věci mě jaksi začíná táhnout nyní.“462 

S úbytkem fyzických sil, kdy nemohl tolik malovat v plenéru, se pustil do 

rozkopírovávání starších motivů. ,,Pustil jsem se ale do 2 lepenek463 podle nejstarších 

Vítanovských věcí, abych na to musil dávat pozor, podzimní na silnici za Rváčovem s jeřáby 

a pak velkou464 podle škrábu465 od našeho baráku, je to po čertech těžké, ale doufám, že 

přemohu teď už nakresleno.“466 Nechával se inspirovat svými obrazy a studiemi. ,,Od toho 

stavitele Kováříka z Přerova467 obrázek přišel, podpis uřízli při rámování asi. Zbylo z toho jen 

K. Obrázek z Petrkova468 se žlutě rozkvetlou loukou a baráčkem vzadu, těžko okopírovatelný, 

složitý a prodřený Měl jsem 100 chutí si podle toho udělat něco, jenže by dlouho trvalo 

                                                 
453 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000183 (č. 61). Dvojlist formátu 10,9 x 16,5 cm, psáno perem na 

straně 14, papír linkovaný, datace: [?], místo odeslání: [?]. 
454 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000179 (č. 57). Dvojlist formátu 11 x 17,3 cm, psáno perem na straně 

14, papír linkovaný, datace: [?], místo odeslání: [?]. 
455 Tj. nevhodným chováním. 
456 Tj. patrně městská část Praha 5. 
457 Tj. oblečený. 
458 Tj. baráku, domu ve Svobodných Hamrech, který chtěl Kaván prodat, viz pozn. č. 298. 
459 Tj. městys nacházející se v okrese Praha-Západ. 
460 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000179 (č. 57). Dvojlist formátu 11 x 17,3 cm, psáno perem na straně 

14, papír linkovaný, datace: [?], místo odeslání: [?]. 
461 Tj. často nezpracovávaný, nemalovaný. 
462 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000144 (č. 22). Dvojlist formátu 10,9 x 16,7 cm, psáno perem na 

straně 14, papír linkovaný, datace: [?], místo odeslání: [?]. 
463 Tj. obrazů na lepence. 
464 Tj. lepenku velkého formátu. 
465 Tj. obrazu, náčrtu. 
466 Dopis č. 110, PNP. FK, sign. LA 71/71 000232. 
467 Karel Kovařík, stavitel z Přerova, jeho firma prováděla hrubé stavby, spolupracoval například s architektem 

Vlastislavem Chroustem 
468 Petrkov, tj. část obce Trhová Kamenice. 
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a může třeba být malování venku, tak pošlu pryč. Jsem rád, že aspoň tamty na Smíchov dobře 

došly. Pojistné jsem dosáhnul na každou bednu jen 10. 000, víc se jim na dráze nechtělo.“469 

 

3. 7. 9 Malířův pracovní den 

Pracovní den vypadal tehdy asi následovně: ,,Obyčejně mezi 9. a 10. hodinou dopolední 

vypravila Pavla mistra v autu někam, kde chtěl malovat. Okolo jedné hodiny s poledne se 

mistr vracel autem k obědu a ke třetí, bylo-li třeba a měl-li ještě chuť k práci, odjížděl znova 

za svým dílem. V zimě malovával z okna bytu nebo z vnitřku vozu. Kavánovi býval takový 

přesný způsob života občas, zejména když ochabl zájem o témata za léta tuze okoukaná, 

trochu nudný a stěžoval si, že není, co by tu už maloval.“470 

 

3. 7. 10 Počasí 

Samostatnou kapitolu by mohly tvořit informace o počasí a komplikace s ním spojené 

při malování – ,,Tak uhlí je už tady 15 metráků ,,Kohinoor“, děkujeme Ti, však je tu –18° zase 

a okna neroztají a ni nebude snad možno malovat.471 Oknem jsem udělal jedny Trosky malé 

a jedny nakreslil pod dojmem pěkného dne, což jsem druhý den litoval, začalo pršet a je 

holo.“472 ,,V sobotu jsem vylezl k Čimyšli,473 nebyl ještě vítr, ale jak jsem se rozložil, přišla 

vichřice a okamžitě jsem měl paletu tlustě zavátou, prkýnka pod sněhem jsem musil hledat, 

a škatuli i ruksak musil přinésti domů plný sněhu.“474,,Horší je že je tu právě spousta 

krásného sněhu na který nemohu. Včera byl bych stejně nemohl, padalo a větrovalo,475 

a předevčírem teprve, ale dnes krása! Budeme mít újmu na příští výstavu! Já v atelieru tam 

to476 dělám, ale snad pro nějaký špatný podklad stále musím předělávat!“477 

                                                 
469 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 002006 (č. 84). Dvojlist formátu 10,8 x 17,2 cm, psáno perem na 

straně 13, papír linkovaný, datace: [?], místo odeslání: [?]. Obálka: Velevážená Paní, paní Pavla Kavánová, 

choť ak. malíře, Kr. Vinohrady-Praha, Písecká č. 2221, I. posch. 
470 Takto popsal pracovní den F. Kavána Jindřich Čadík ve vzpomínce na F. Kavána uložené v LA PNP. 

Převzato ze M. ZACHAŘ: …2009, s. 31. 
471 Výňatek z PNP, f. FK, sign.  LA 71/71 000218 (č. 96). Dvojlist formátu 10,2 x 13,8 cm, psáno perem na 

straně 1-4, papír nelinkovaný, datováno: 2. 2. 1934, místo odeslání: [?]. 
472 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000221 (č. 99). Dvojlist formátu 14,6 x 22,3 cm, psáno perem na 

straně 13, papír nelinkovaný, datace: 19. 1. 1934, místo odeslání: [?]. 
473 Čimyšl, tj. část obce Újezd pod Troskami. 
474 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000201 (č. 79). List formátu 11,1 x 16 cm a formátu, papír 

nelinkovaný a list formátu 9,9 x 14,8 cm, papír čtverečkovaný, psáno tužkou na straně 14, datace: /10.12.1931/, 

místo odeslání: /Libuň/. Obálka: Velevážená Paní, paní Pavla Kavánova, choť ak. malíře Nusle-Praha, 

Vlastislavova č. 3, přízemí. Razítko: 10. 12. 1931, Libuň. 
475 Tj. foukal vítr. 
476 Tj. obraz. 
477 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000207 (č. 85). Dvojlist formátu 10,7 x 17,2 cm, psáno perem na 

straně 1 a 3, papír linkovaný, datace: /10.3.1932/, místo odeslání: /Libuň/. Obálka: Vysocevážená Paní, paní 

Pavla Kavánová, choť akad. malíře, Vinohrady-Praha, Písecká 2221. Razítko: 10. 3. 1932, Libuň. 
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Kaván měl předem vytipované lokality, kde chtěl malovat, a proto se ven do plenéru 

vydával co nejčastěji, i když nebyl v úplně nejlepším zdravotním stavu. Věděl, že jeho obrazy 

nejvíce ovlivňuje počasí, a pokud to bylo možné, snažil se využít každý vhodný den. ,,Celý 

Český ráj v plném květu po tom teple, nesmíme to rozcárat. K autobusu dolezu478 jako nic 

chodí, se mně dobře dost, Mařenka479 mně donese škatuli,480 autobus je skoro prázdný a tam 

pár kroků do Jívy k Dílcům481 nebo do Knižnic482 a hned u huby kvete něco atd. To se ví, že 

takové spousty kvetoucích stromů jako u Železnic483 nebudou, ale co platno když do Železnice7 

nemohu. Ale v takovéhle kráse a počasí doma zůstat nemůžu a nic se nestane, doma nadělám 

víc kroků než je ke Kozákovům,484 a tam od zastávky já už to na zkoušku, co kde je, přejel. Pro 

mne, to víš, když už jsem jedny květy loni zanedbal, by bylo hrozné zanedbat takový čas, když 

je tak teplo a pro nohu to je jako balzám i pro tělo vůbec.“485 

,,Podle přání p. doktora jsem se stavěl v tom statku,486 abych věděl, co by si tak 

p. doktor přál, a kde jsou jejich pole. Nahoru jsem lezl od dráhy pomalu ¾ hodiny, a taky 

jsem se nezpotil. Ale pak šla se mnou ranní sestra páně doktorova, a provedla mě po několika 

partiích, co se mu líbí. Po těch polích, vesnici Pelešanech, co patří k Mašovu, dolů, a pak 

příkře zpět. Ustrojen jsem byl ovšem dost, a nesl taky dost, a když jsem jeden pohled začal 

malovat, musil jsem toho nechat, byl jsem úplně vespod mokrý, zpocený, a začala mnou 

roztřásat zima. Musil jsem domů, ale to trvalo hodně dlouho, než jsem se (cesty jedna mydlina 

a z kopce) dostal k zastávce Turnov. Nevím, jestli jsem něco nepochytil. Ani jinak by nebylo 

valné malování, dost mlha, a trochu pršelo. Člověk se jen bojí, aby neutek sníh.“487 Pro 

snadnější zimní malování si malíř pořídil lyže. ,,Musil jsem poříditi lyže, už je nemožno jinak 

na malování.“488 

Obrazy se zimními motivy představovaly pro Kavánovy patrně největší zdroj příjmů, 

malíř měl zimu rád, a celý život ji rád vyhledával. Často ale nastávaly případy, kdy mu 

příroda nevycházela vstříc, a sám se jí, byť zkušený malíř zim, musel podřídit. ,,Tady jsou teď 

                                                 
478 Tj. dojdu. 
479 Marie Kavánová, Mařenka, sestra F. Kavána, viz pozn. č. 26. 
480 Škatule, tj. bedna či krabice s potřebami k malování. 
481 Dílce, obec u Valdic. 
482 Patrně Kněžnice, obec mezi Jičínem a Újezdem pod Troskami. 
483 Tj. Železnice. 
484 Tj. Kozákov. 
485 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000277 (č. 155). Dvojlist formátu 11,2 x 14,3 cm a list formátu 

11,2 x 14,4 cm, psáno perem na straně 15, dopisní papír ,,František Kavan, akad. malíř“ nelinkovaný, datace: 

[?], místo odeslání: [?]. 
486 U Mašova, části města Trutnova. 
487 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000255 (č. 133). Dvojlist formát 11 x 17,6 cm, psáno perem na straně 

14, papír linkovaný, datace: /18. den, středa/, místo odeslání: [?]. 
488 PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000186 (č. 64). Dvojlist formátu 11 x 16,9 cm, psáno perem na straně 14, papír 

linkovaný, datace: [?], místo odeslání: [?]. 



70 

 

mrazy děsné a nikdo na ně připraven. A já kurážný malíř zim jsem zubožen tak, že se už do 

atelieru (ještě k tomu se tam včera zatopilo) nemohu odvážiti leda honem pro něco strašně 

nastrojen. Říkali v Rovensku,489 že 32 stupně, ale nám tu teploměr dolů nestačil …Zrovna 

jsem tam za chvíli, co jsem hledal v truhle, ozáb na ruce i nohy! Pod peřinu musím mít 

kozenky a 2 svítry490 a šálu arci jsem starý ubožák ale jiným taky je bídně.“491 

 

3. 7. 11 Tvorba obrazů 

Kaván pravidelně spravoval Pavlu o rozmalovaných i dokončených obrazech, kde 

schnuly, jestli bylo potřeba nějaké opravit či předělat, a které se jí chystal poslat. ,,Podzimní 

obraz s těmi břízami jsem už taky odevzdal do Tvého pokoje – byl dosti nesnadný a mizerného 

světla mnoho. Ale nezkazil jsem snad, vypadá solidně. Půl dne jsem byl taky u Rovenska492 na 

obyčejném obrázku s posledním listím. A nyní budu začínat zimní (zbývají podle rozpočtu 

zimní 4), to snad udělám. Opravovat jsem ovšem nemoh zatím nic. Pak asi 25 malých bych 

rád pořídil.“493 

,,Ten proražený obraz494 mě velmi mrzí, myslil jsem, že dojde nejlíp, ale neměl jsem 

kratší šrouby, ač ostatního všeho dost. Ale ty jsem musil upilovávat, a už nebylo dobře. 

Myslím však, že spravím dobře, vezmu si z domu, co potřeba – barvy tam jsou.“495  

,,Jeden den jsem ještě předělal doma kousek obrazu, druhý jsem dělal velké přípravy na 

malování venku, jeden věnoval hledání malebných třešní, pokud možno nových ale třešně 

nekvetou (ač už je to 4 dny což, jsem čekal na jisto), jeden den jsem maloval v Železnici496 bez 

třešní a jeden předělával ty Trosky497 na překližce, co se loni zkazily. Teď se budou moci snad 

dáti do Hradce.498 V pravdě řečeno, jsem se venku rozmalovával uboze, a nějak mně po 

tempeře olejová nechutná. 499 Ty Trosky500 z Turnova přijdou, musil jsem skrz turistický klub 

                                                 
489 Tj. Rovensko pod Troskami. 
490 Tj. svetry. 
491 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000275 (č. 153). Dvojlist formátu 16 x 9,8 cm, psáno perem na straně 

1 a 34, pohlednice s reprodukcí obrazu Františka Kavána ,,U nás“ nelinkovaná, datace: /18. 12., středa/, místo 

odeslání: [?]. 
492 Tj. Rovensko pod Troskami. 
493 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000200 (č. 78). Dvojlist formátu 12,8 x 16,9 cm, psáno perem na 

straně 13, papír nelinkovaný, datace: 23. 10. 1931, místo odeslání: [?]. 
494 Obraz Kaván poškodil, když jej balil do bedny. 
495 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000206 (č. 84). Dvojlist formátu 10,8 x 17,2 cm, psáno perem na 

straně 13, papír linkovaný, datace: /8.1.1932/, místo odeslání: /Libuň/. Obálka: Velevážená Paní, paní Pavla 

Kavánová, choť ak. malíře, Kr. Vinohrady-Praha, Písecká č. 2221, I. posch. Razítko: 8. 1. 1932, Libuň. 
496 Železnice, tj. obec nedaleko Jičína. 
497 Trosky, tj. zřícenina hradu v Českém ráji. 
498 Tj. do Hradce Králové na výstavu v roce 1932 nebo 1936. 
499 Tj. nelíbí se mu po malování temperovými barvami malovat barvami olejovými. 
500 Tj. obraz s motivem zříceniny hradu Trosky. 
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libuňský, byl u nás ředitel Rambousek s tím zplnomocněním, a potvrzení mám schováno. 

Zaplatit za rám, bednu a pojištění při výstavě 126 Kč.“501 

,,Maloval jsem dnes a včera na zahradě, překližku502 62 x 66, před tím 2 menší nad 

nádražím na Hlinici,503 počasí tam bylo dost ošklivé.“504 ,,Tu věc s pampeliškami jsem větší 

nakreslil a pak vytáh inkoustem, ale podklad mně inkoust smývalm, ač se zdál správný, tak 

jsem musil opravit a ofixírovat,505 nevím, co z toho pojde! Možná musím znova. Mnoho 

kalého506 nebude! Objevil jsem tu škráb507 z r. 1897 z Dobrušky a jeden z r. 1901, Loretu 

u Jičína,508 což jsem právě pro Tebe spravil.“509 

,,Dodělal jsem to tání, které ovšem pro svou náladu i motiv bude se jen tahat z výstavy 

do výstavy ale i takových potřeba. Velkou překližku,510 holou, tak velikou jako je ten podzimní 

hnědý, chtěl jsem právě začít, ale raději rozříznul na 2 stejné menší delšího formátu, udělám 

na nich zase zimy. Vidím, že bez zim bychom nic neprodali, a příliš velké zimy taky ne, to už 

máme dvě stejně.“511 

Veškerou svou práci věnoval Pavle. ,,Velmi prosím, abyste si ráčila na můj účet k té 

zimě velké512 dát udělati rám a bednu, já jsem měl stejně úmysl. A přihlásím ještě na 

Mařákovu výstavu.513 …Velké plátno si musíte ovšem vzíti na dojemnou upomínku velkou, ať 

udělám, kde udělám i ty zimní, a co budu moci, všecko, neboť nyní teprve jsem strašně Váš, 

nevím, jak tím budete potěšena“.514 Dle jeho vlastních slov dokázal i víc, když bylo pro 

koho.515 ,,Přijměte, snažně prosím, co tuto posílám, neboť v ,,umělecké činnosti“ za kterou 

                                                 
501 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000270 (č. 148). Dvojlist formátu 14,2 x 19,1 cm, psáno perem na 

straně 13, papír nelinkovaný, datace: /1. den, neděle/, místo odeslání: [?]. 
502 Tj. obraz malovaný na překližce 
503 Mohla by být Hlinice, část města Tábor. 
504 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000266 (č. 144). Dvojlist formátu 14,6 x 22,4 cm, psáno perem na 

straně 13, dopisní papír ,,Pavla Kavanová“ nelinkovaný, datace: /19. den, čtvrtek/, místo odeslání: [?]. 
505 Tj. zafixovat. 
506 Tj. dobrého, kvalitního. 
507 Tj. obraz. 
508 Barokní kaple u obce Podhradí. 
509 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000269 (č. 147). List formátu 22,2 x 28,8 cm, psáno perem na straně 

12, papír čtverečkovaný, datace: [?], místo odeslání: [?]. 
510 Tj. obraz malovaný na překližce. 
511 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000221 (č. 99). Dvojlist formátu 14,6 x 22,3 cm, psáno perem na 

straně 13, papír nelinkovaný, datace: 19. 1. 1934, místo odeslání: [?]. 
512 Tj. obraz se zimním motivem velkého formátu. 
513 Výstava JUV: Julius Mařák a jeho žáci v Praze, uskutečnila se v dubnu a květnu roku 1929. 
514 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000191 (č. 69). Dvojlist formátu 10,4 x 17 cm, psáno perem na straně 

14, papír nelinkovaný, datace: [?], místo odeslání: [?]. 
515 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000176 (č. 54). Dvojlist formátu 10,8 x 16,1 cm, psáno perem na 

straně 1 a 3, papír linkovaný, nedatováno. 
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dostávám, bych bez Vás nyní nic nebyl, ani na výstavu bych neposlal! Jste má Hvězda 

opravdu, bez nadsázky.“516 

 

3. 7. 12 Rámování a barvy 

Kaván věnoval značnou pozornost rámování svých obrazů, doporučoval podobu rámů, 

které často nechávala vyrábět Pavla. ,,Spěchám ještě připomenouti, abyste si neráčila na ty 

větší zimy objednávati rámy stříbrné, zabilo by se, nýbrž nějaké tmavé. Přitáhnu obrázky, a ty 

si na to račte prodati.“517 Zvažoval, zda nechat obraz zasklít, popřípadě přemýšlel 

o přerámování ,,I na tu menší zimu převlíknem.518Na ty menší dobře prosím Vás račte 

vyzkusit, jak by se dělalo. Sklo neračte dávat.“519 ,,Ku plátěnému obrázku zatím nemám 

rámek, dejte si napnout u rámaře. Dal bych Vám jiný a jiné, ale bude na nich nejprve kus 

práce, musí se hledět, aby nová barva se pak tuze nelišila od staré. Když uschne tak, aby bylo 

na to hodně světlo. Teď není věru kdy, rovněž!“520 ,,Posílám Vám obrázky, které jsou Vaše jen 

tu Chrudimku na plátně pošleme tomu P. Dr. Vránovi.521 Dejte to prosím Vás, zarámovat na 

můj účet a poslat zrovna od rámaře na adresu dr. Gustava Vrány, při zarámování aby dali 

ještě silnou lepenku nebo něco pod.“522 

Zmiňuje různé druhy materiálů, na které maloval. ,,Myslím, že jsem Ti do seznamu 

napsal, které jsou tempery523 … na ty přijde sklo, na jiné větší, jen lepenkové na tenké lepence 

by se taky měly zasklít, to jsem nic jiného na malování neměl tehdy. Já ovšem nezmařím čas 

žádný, nebudou-li nějaké tmavé dny deštivé.“524 

Už hotovým a nevyužitým rámům přizpůsoboval náměty obrazů. ,,Do takovéhle výstavy 

nemáme na tom máku a pasece525 rámy vhodné, namaluju do nich, a pak, jak tam přijedeme, 

                                                 
516 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000140 (č. 140). Dvojlist formátu 14,6 x 22,3 cm, psáno perem na 

straně 14, dopisní papír ,,František Kavan, akad. malíř“ nelinkovaný, datace: /12. den, pátek/, místo odeslání: 

[?]. 
517 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000172 (č. 50). Dvojlist formátu 10,9 x 16,7 cm, psáno perem na 

straně 13, papír linkovaný, datace: /1930/, místo odeslání: [?]. 
518 Tj. vyměníme rám. 
519 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000177 (č. 55). Dvojlist formátu 11,2 x 16,9 cm, psáno perem na 

straně 14, papír linkovaný, datace: /1930/, místo odeslání: [?]. 
520 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000148 (č. 26). Dvojlist formátu 13,7 x 17,6 cm, psáno perem na 

straně 14, papír nelinkovaný, datace: /1929/, místo odeslání: [?]. 
521 Gustav (Augustin) Vrána (1877 ?), vystudoval právnickou a filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor 

filozofiegeografie, první ředitel Archivu Národního shromáždění Praha 19181938, sídlící v budově Rudolfina. 
522 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000249 (č. 127). Dvojlist formátu 11,1 x 17,5 cm, psáno perem na 

straně 14, papír linkovaný, datace: /1931/, místo odeslání: [?]. 
523 Tj. obrazy malované temperou. 
524 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000252 (č. 130). Dvojlist formátu 11,1 x 17, 3 cm, psáno perem na 

straně 1-3, papír linkovaný, datace: čtvrtého v měsíci, úterý, místo odeslání: [?]. 
525 Tj. na obrazech. 
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něco z Č. ráje. Na obrazy koupím jiné, na výstavku bude větších potřeba.“526 ,,Ty rámy na 

překližky527 musí, mně se zdá, býti proto silnější, aby je překlížky,2 když se bortí teplem, 

nezkřivily nebo nerozhodily.“528 

Napsal Pavle o návštěvě manželky rámaře Sýkory529 a koupi jednoho jeho rámu. ,,Dnes 

přijela z Hradce3 s odporoučením p. Arch. Tichého530 paní Sýkorová,531 choť řezbáře rámaře 

atd. přivezla na ukázku 2 rámy stříbrné v rozích řezané a říkala, že dělají mistru 

Bubeníčkovi,532 Jelínkovi533 atd. stále. Prosila, abychom též u nich něco dali na ty výstavy534 

dělat, chtěli by obrázky navzájem. Řekl jsem, že to záleží na Tobě. Myslím, že by se Ti dost 

líbily. Já jsem tu jeden ponechal asi na náš malý formát, aby se s tím nevozila nadarmo, je za 

130 Kč (řezaný). Udělám do toho něco hned. Arch. Tichý535 je chválí.“536 

Kaván popisoval Pavle podrobně vlastnoruční napínání staršího rámu a přípravu plátna 

na malování. ,,Doma jsem nemohl nic dělat, napnul jsem po všelikých obtížích, neboť to je na 

výšku až ke stropu, a na šířku těžko mezi nábytkem umístitelno, a dosti těžká kráva. Těžký rám 

i plátno. Mimo to plátno jsem měl poněkud krátké, možná že se srazilo za ta léta tak, že na 

jedné straně se těžko zabíralo kleštěmi, a musil jsem dávat hustě cvočků. Levačkou jsem musil 

napínat a kladivo držet pod levým paždím, když jsem napínal u stropu, pravou v kapse vybíral 

hřebíček, zapích, vytáh z podpaždí kladivo, a zarazil,  aby sis to představila. Plátno silné 

dobře, ale bylo dlouho stočeno pár roků, těžko se natahovalo. Rám jsme našli na půdě, vlastní 

výroby, ve Vítanově. Aby se napjalo, bylo nutno namočit štětcem, ale zapomněl jsem už, že je 

to temperové. Podklad se rozmočil trochu, tak je potřeba několik dní nechat uschnout, aby se 

na tom mohlo dělat olejovou537 (praskalo by jináč).“538  

Malíř píše také o temperových barvách od pana Novotného. ,,Na ty barvy tedy účet 

posílám, ale kdybych byl nerozmyslil, že tam třeba půjdeš dřív, patrně byl bych hned poslal na 

                                                 
526 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000177 (č. 55). Dvojlist formátu 11,2 x 16,9 cm, psáno perem na 

straně 14, papír linkovaný, datace: /1930/, místo odeslání: [?]. 
527 Tj. obrazy malované na překližce. 
528 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000242. Dvojlist formátu 11 x 16,7 cm, psáno perem na straně 1 a 3, 

papír linkovaný, datace: [?], místo odeslání: [?]. 
529 Sýkorovi, rodina rámařů z Pardubic, viz pozn. č. 409. 
530 František Tichý (18861961), viz pozn. č. 418. 
531 Tj. z rodiny Sýkorovi, viz pozn. č. 409. 
532 Ota Bubeníček (1871–1962), malíř, loutkář, publicista, žák Julia Mařáka a Antonína Slavíčka. 
533 František Cína Jelínek (1882–1961), krajinář, absolvent UMPRUM v Praze, později žák na pražské akademii 

umění u profesora V. Hynaise a R. z Ottenfeldu. 
534 Tj. výstavy v Praze a Hradci Králové v roce 1932, viz dopis č. 90. 
535 František Tichý (18861961), viz pozn. č. 418. 
536 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000213 (č. 91). Korespondenční lístek formátu 14,7 x 10,6 cm, psáno 

perem, datace: /26.10.1932/, místo odeslání: /Libuň/. Adresa: Vysocevážená Paní, paní Pavla Kavánová, Praha 

XII., Písecká 2221 I p. Razítko: 26. 10. 1932, Libuň. 
537 Tj. barvou. 
538 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000254. (č. 132). List formátu 11,5 x 17,2 cm a dvojlist 

10,8 x 17,2 cm, psáno perem na straně 12 a 45, papír linkovaný, datace: prvního v měsíci, středa. 
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chek,539 je to mnoho peněz na Tebe pořád (a bylo potřeba na tyhle u Novotného540 protože 

mně hodně došly temperové, a já chci s nimi hodně dělat, kromě těch největších plachet. 

Poslal mě to solidně – čerstvé.)“541 A zkušenostech s barvami Štols. ,,Přišly mně od 

Štolaských542 barvy právě, asi 165 Kč platím jen, malé tuby, a prosí mě p. tov. Štolovský, ten 

mladší Aleš,543 abych napsal do reklamního oznámení o svých zkušenostech se Štols barvami, 

což mu rád přislibuji, málokdo v tak nízkých teplotách je vyzkoušel.“544  

 

3. 7. 13 Prodej obrazů 

V oblasti prodeje obrazů se Kaván spoléhal převážně na Pavlu a sám nepodnikal žádné 

kroky, ani členové rodiny, sestra Mařenka545 a synovec Frantík.546 ,,…a ptal se po obraze, 

který byl v roce 1908 vystaven v Pardubicích pod jménem ,,Zimní večer v Podkrkonoší, číslo 

48., cena 19 000 Kor., chtěl by to koupit, jmenuje se Pšenčík Ivan, plynárna Chrudim. Bude to 

patrně ten obraz, co už je v Přelouči, avšak Ty lépe vše znáš, a já jménem našeho podniku 

nikde a nic sám nepodnikám, ani nesmějí naši.“547  

Přesto se ale ozval proti Pavlinu rozhodnutí, pokud s něčím nesouhlasil ,,A vůbec 

milostivá paní, proč vlastně bychom nemohli panu řediteli elektrárny ten starý zimní věnovat? 

Vždyť myslím i † mistrovi548 mnohé dobré služby prokázal a v těch výstavních atd. 

záležitostech prokázati může, a vždyť mám ho rád s tím nadšením pro umění a velkou 

dobrotou srdce k ubohým umělcům hlavně, není takových mnoho. Nemluvím pro nějakou svou 

Kuňku,549 to všecko, nemohu psáti dál. Proto jsem taky ve světě, a už bych byl Vám milostivá 

paní, přímo řekl tehdy, kdybych se nebál. Mně přece obrázek nic není, dostane-li se na své 

místo dobré, nevzpomenu víckrát a mám klid, to jen když na dolním místě není. Kdybyste s tím 

                                                 
539 Tj. šek. 
540 Novotný, prodejce malířských barev. 
541 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000209 (č. 87). Dvojlist formátu 11,1 x 17,3 cm, psáno tužkou a perem 

na straně 1 a 34, papír linkovaný, datace:/30.10.1932/, místo odeslání: /Libuň/. Obálka: Vysocevážená Paní, 

paní Pavla Kavánova, choť ak. malíře, Praha XII, Písecká 2221.  I. Razítko: 30. 10. 1932, Libuň. 
542 Aleš Štolovský (1911–1987), syn Josefa Štolovského, bratr Zbyňka Štolovského, aktivní v rodinné firmě na 

barvy ,,Štolo“ či ,,Štols. 
543 Tentýž. 
544 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000214 (č. 92). Dvojlist formátu 16 x 9,8 cm, psáno tužkou na straně 

1 a 34, pohlednice s reprodukcí obrazu Františka Kavána ,,U nás“ nelinkovaná, datace: /6.12.1932/, místo 

odeslání: /Libuň/. Obálka: Vysocevážená Paní, paní Pavla Kavánova, choť ak. malíře, Praha 12., Písecká 2221. I. 

Razítko: 6. 12. 1932, Libuň. 
545 Marie Kavánová, Mařenka, sestra F. Kavána, viz pozn. č. 26. 
546 František (Frantík), syn Jana Kavána, synovec akademického malíře F. Kavána, viz pozn. č. 384. 
547 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000239 (č. 117). List formátu 16,4 x 14,4 cm, psáno perem na straně 

12, papír čtverečkovaný, datace: 11. 5. 1941, místo odeslání: [?]. 
548 Jan Šír (1868–1928), viz pozn. č. 11. 
549 Tj. zřícenina hradu Kunětická Hora u Pardubic. 
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ráčila souhlasiti, račte připsati věnování: věnuje za zlaté srdce k ubohým umělcům, nebo 

někdy připíšu.“550  

,,S tím p. Zajíčkem551 odpusť, prosím Tě, já když s tebou bylo strašné, tak jsem ztratil 

paměť, někdy jsem zrovna nic nepamatoval. Teď už je to lepší, když je s Tebou zlepšené, ale to 

jsem se bál s někým mluvit. Nový obrázek pro něho vzal s sebou p. dr. Vancl,552 a ptal se pak, 

jestli 1200, a já přisvědčil. Na ústřižku je za 1 obrázek. Ale já jinak všeho prodávání nechám 

a už jsem nechal. Tak prosím Tě se jen nehněvej!“553 

,,Na Wilsonovo554 neprodej něco špatného, chodí tam výtečná malířská profesorská 

společnost, raději prostředňáky.555 Březku556 nebo Trosky velké ne, to se odbude jednou. 

Ostatně jsem trouba, rozumíš lépe sama.“557  

 

3. 7. 14 Kupci, zájemci, sběratelé 

Kaván v dopisech přemýšlel, zda jsou jeho obrazy pro dané zákazníky vhodné, 

uspokojivé. ,,Toho p. tov. Tlustého558 myslím, že bych moc neuspokojil. On sem sotva půjde, 

a já pochybuju, že bych mu mohl tolik říci. A zkusit to, když jsem tehdy od Vás zvěděl, i ostatní 

familii. Oni by to kupovali nebo vlastně už kupovali pro něho. Z druhé, třetí ruky draho 

koupili (jak jsem nedávno sám viděl) páni továrníci mnozí. Ode mne jen lacino udělali.“559 

Hledal vhodné náměty i formáty, který by byly pro prodej nejvhodnější. ,,Velkou překližku560 

(holou) tak velikou jako je ten podzimní hnědý Chtěl jsem právě začít, ale raději rozřízl na 

2 stejné menší delšího formátu, udělám na nich zase zimy, - vidím, že bez zim bychom nic 

neprodali, a příliš velké zimy taky ne – to už máme dvě stejně.“561 

                                                 
550 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000188 (č. 66). Dvojlist formátu 10,7 x 16,7 cm a list formátu 

9,5 x 10,7 cm, psáno perem na straně 23 a 12, papír linkovaný, datace: [?], místo odeslání: [?]. 
551 Zajíček, majitel knihkupectví v Jičíně. Ve výloze obchodu Kaván vystavoval své obrázky a prodával je. 
552 JUDr. Karel Vancl (189075), advokát a sběratel Kavánových obrazů, v knize Padělky obrazů Františka 

Kavána z roku 1946 se poprvé významně věnoval otázce mistrových padělatelů. 
553 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000276 (č. 154). Dvojlist formátu 16 x 9,8 cm, psáno perem na straně 

1 a 3-4, pohlednice s reprodukcí obrazu Františka Kavána ,,U nás“ nelinkovaná, datace: /15. den, neděle/, místo 

odeslání: [?]. 
554 Tj. Wilsonovo nádraží. 
555 Tj. obrazy střední velikosti. 
556 Březka, tj. část obce Libuň. 
557 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000209 (č. 87). Dvojlist formátu 11,1 x 17,3 cm, psáno tužkou a perem 

na straně 1 a 34, papír linkovaný, datace:/30.10.1932/, místo odeslání: /Libuň/. Obálka: Vysocevážená Paní, 

paní Pavla Kavánova, choť ak. malíře, Praha XII, Písecká 2221.  I. Razítko: 30. 10. 1932, Libuň. 
558 Josef Tlustý, majitel továrny na vázané koberce v Hlinsku. 
559 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000175 (č. 53). Dvojlist formátu 11,2 x 16,9 cm, psáno perem na 

straně 12, papír linkovaný, datace: [?], místo odeslání: [?]. 
560 Tj. obraz na překližce. 
561 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000221 (č. 99). Dvojlist formátu 14,6 x 22,3 cm, psáno perem na 

straně 13, papír nelinkovaný, datace: 19. 1. 1934, místo odeslání: [?]. 
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Hodnotil také zájemce, kteří přišli přímo za ním se žádostí o prodej obrazu. ,,…vedle 

čekal jeden velký pán ze kterého ale nic! nic! Nekouká.“562 Doporučoval Pavle, aby obrazy 

v určitém období vystavovala jako soukromý majetek, popřípadě aby v některý čas nic 

neprodávala ,,…a když něco budou mně chtít vystavit, račte si tam dáti své věci staré jako 

soukromý majetek, nebo si prodejte – jak uznáte, ale chyba by byla teď lidem házet.“563  

Sběratelem a častým kupcem Kavánových obrazů byl chrudimský advokát Václav 

Fittera. ,,Pan doktor F.564 upouštěl do té zimy565 velmi nerad, až jsem mu svatě slíbil, že mu 

z Č. ráje udělám ještě lepší.566 Nejdříve ovšem Vám. Na smlouvu jsme byli u advokáta, který 

mě znal, a má ode mne obrázky, jak jsme tam asi před 20 lety byli. Taky snad je svobodný 

a obrázkář jako pan Dr. Fittera. Měl jsem už u kontraktu567 teda protekci.)“568 ,,Panu doktoru 

co se tkne cen, jsem napsal, že je rozhodujete sama, i u těch dvou, co jsem  mu poslal přímo, 

na konci výstavy, když jsem Vám tam ty chtěl zachovat. Jsou rovněž starší, bez rámů, bude-li 

chtít, račte laskavě cenu určiti. Nebude-li, že prosím, aby poslal k Vám též, jsou Vaše.“569 

,,Posílám Vám na pospěch dopis pana Dr. Fittery, jelikož nevím, jak to tam dopadlo s tím 

p. Sokolovským (nebo teprve dopadne) Nebyla byste tak laskava a nenapsala panu doktorovi 

sama? Kdyby nebylo možno jemu, tak prosím Vás, mně.“ K jednomu z dopisů byl přiložen list 

Václava Fittery s prosbou o prodej obrazu. ,,Slovutný mistře! Máte na výstavě Jednoty umělců 

výtvarných v Praze570 v obecním domě571 vystavený obraz – zimu představující výhled z okna 

Vaší chalupy ve Svobodných Hamrech. Prosím o laskavé sdělení, zdali jste ochoten, tento 

obraz prodati a mnoho-li za něj žádáte. Děkuji předem za Vaši laskavou odpověď, znamenám 

se Vám s přáním stálého zdraví a uctivým poručením.“572 V. Fittera byl Kavánovi velmi 

nakloněn a pozval jej na prohlídku své sbírky obrazů. ,,Jinak přišlo psaní od p. Dr. Fittery, 

                                                 
562 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000177 (č. 55). Dvojlist formátu 11,2 x 16,9 cm, psáno perem na 

straně 14, papír linkovaný, datace: /1930/, místo odeslání: [?]. 
563 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000193 (č. 71). Dvojlist formátu 11 x 17,6 cm, psáno perem na straně 

1–3, papír linkovaný, datace: [?], místo odeslání: [?]. 
564 F., tj. JUDr. Václav Fittera, viz pozn. č. 25. 
565 Tj. obraz se zimním motivem. 
566 Tj. obraz s motivem Českého ráje. 
567 Tj. smlouvy. 
568 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000132 (č. 10). List formátu 13,9 x 17,6 cm, psáno perem na straně 

12, papír bez linek, datace: /5.4.1930/, místo odeslání: /Havlíčkův Brod/. Obálka: Velevážená Paní, paní Pavla 

Šírová, Nusle-Praha, Vlastislavova 3. Mezzanin. Razítko: 5. 4. 1930, Německý Brod-Pardubice. 
569 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000146 (č. 24). Dvojlist formátu 13,5 x 21 cm, psáno perem na straně 

13, dopisní papír ,,František Kaván“ nelinkovaný, datace: [?], místo odeslání: [?]. 
570 Tj. Jednota umělců výtvarných (JUV), viz pozn. č. 38. 
571 Tj. Obecní domě v Praze. 
572 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000141 (č. 19). Dvojlist formátu 17,4 x 22,1 cm, psáno perem na 

straně 1 a 4, papír nelinkovaný, dopis F. Kavána připsán na dopis V. Fittery, datace: /duben 1930/, místo 

odeslání: [?]. 
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abych se tam stavěl, až pojedu do Ostravy573 má mnoho nových obrazů od starých našich 

mistrů: 3 Slavíčky,574 Chittussiho,575 Čermáky,576 2 Knüpfry,577 2 Mařáky,578 Preisslera,579 

Lebedu,580 2 velké krásné Navrátily,581 Doubka,582 Marolda,583 Novopackého,584 

Myslivečka585 a Purkyně!586 Chodí mu na to kapacity studovat! Má obrovskou radost.“587 

Zájem o Kavánovy obrazy projevil Bohumil Vavroušek,588 český národopisec a literární 

historik, který vydával fotografické soubory s vědeckými úvody. Během jedné své návštěvy 

malíře pravděpodobně vyfotografoval. Chystal patrně publikaci o výtvarnících a přál si, aby 

v ní byly Kavánovy obrazy zastoupeny. ,,Jak si odešla, měl jsem práci s přípravami na 

malování venku (to ještě vypadalo, že se nahrne sněhu) a přicestoval p. ředitel Vavroušek se 

slečnou. Ten kalup589 na převléknutí. Přinesli taky mé podobizny,590 z nichž jsem si ponechal 

jen 3, které Ti posílám. Jedna je přívětivější poněkud, na druhých vypadám jako starý 

kriminálník, tak patrně budou věrné! Já bych pro něho do toho atlasu výtvarníků591 měl prý 

nechat ofotografovat něco z obrazů, jestli víc než jeden to jsem se zapomněl zeptat. Nedal 

                                                 
573 Snad za účelem výstavy v Ostravě v roce 1932 nebo 1935. 
574 Antonín Slavíček (1870–1910), viz pozn. č. 274. 
575 Antonín Chittussi (1847-1891), viz pozn. č. 261. 
576 Jaroslav Čermák (1831–1878), malíř realista a romantik, absolvent AVU v Praze, žák Christiana Rubena, 

studium na malířské akademii v Antverpách, podnikal cesty do slovanských zemí, zejména Černé Hory 

a Dalmácie, dále cestoval například po Itálii a Francii, zemřel v Paříži. 
577 Beneš Knüpfer (1844–1910), český malíř, pedagog a ilustrátor, absolvent AVU v Praze a akademie 

v Mnichově, malíř přímořských motivů. 
578 Julius Mařák (1832–1899), viz pozn. č. 259. 
579 Jan Preisler (1872–1918), malíř grafik, ilustrátor, pedagog, odborný publicista, absolvent UMPRUM v Praze, 

žák Františka Ženíška. 
580 Otakar Lebeda (1877–1901), malíř, kreslíř, studium na AVU u Julia Mařáka, spolu s Antonínem Slavíčkem 

a F. Kavánem patřil mezi jeho nejlepší žáky, roku 1901 spáchal v Chuchelském lesíku sebevraždu. 
581 Josef Matěj Navrátil (17981865), malíř, ilustrátor, vyučil se u svého otce malíře pokojů, následovala studia 

na AVU v Praze u Josefa Berglera, stal se malířem-dekoratérem, sám se dovzdělával na cestách do zahraničí, 

zvláště Švýcarska, jeho nástěnné malby zdobí například Pražský hrad, zámek Ploskovice, Jirny, Zákupy. 
582 František Bohumil Doubek (18651952), studium na AVU v Praze u Františka Sequense, malíř, kreslíř, 

ilustrátor. 
583 Luděk Marold (1865–1898), český malíř, ilustrátor a grafik, absolvent AVU v Praze, akademie v Mnichově 

a Paříži, představitel české figurální malby. 
584 Jan Novopacký (1821–1908), malíř, krajinář, studium u vídeňského malíře Schrotzberga, později přijat na 

AVU do Vídně, živil se jako učitel kreslení v šlechtických rodinách, například u Paarů, Hoysů, vyučoval děti 

císařské rodiny a stal se učitelem malování korunního prince Rudolfa, byl jmenován správcem císařské 

obrazárny ve Vídni ke působil až do svého penzionování, považován kvůli svému častému pobytu v zahraničí za 

rakouského malíře. 
585 Josef Václav Mysliveček (18121882), malíř. 
586 Karel Purkyně (18341868), studium na AVU ve Vídni u Carla Heinricha, malíř, ilustrátor, kostýmní 

návrhář, politický publicista, syn Jana Evangelisty Purkyně. 
587 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000245 (č. 123). Dvojlist a list formátu 10,8 x 16,9 cm, psáno perem 

na straně 1 a 34, papír linkovaný, datace: [?], místo odeslání: [?]. 
588 Bohumil Vavroušek (1875–1939), český národopisec a literární dějepisec, ředitel škol v Praze. Vydával 

fotografické soubody s vědeckými úvody. Např. Dědina (1925), Malebné Slovensko (1923), Literární atlas 

československý (1932). 
589 Tj. spěch. 
590 Tj. fotografie. 
591 Mohl by být chybný název, protože Bohumil Vavroušek vydal v letech 19321938 Literární atlas 

československý  obrazová historie naší literatury s literárním přispěním Arna Nováka. 
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bych ovšem sám nic, ale že jsi si myslím přála, říkal jsem, že okolo 10. ho možná budu 

v Praze kvůli té Akademii,592 a obrazy že tam jsou na zarámnutí.593 Až přijde, adresu má, 

rozhodni o tom sama, jestli ano, a co bys považovala za vhodno, já tam patrně budu až 

později, pozvání ke schůzi posud nepřišlo.“594  

Příznivci Kavánovy tvorby ve velké míře projevovali zájem především o zimní náměty, 

někteří preferovali téma jarní krajiny, a našli se i tací, kteří si přáli koupit přímo konkrétní 

plátno. Malíř se prodejům svých obrazů nebránil, ale uměl k nim přistupovat pragmaticky. 

Pokud shledal, že by dílo využil jako inspiraci pro další malování, proti prodeji zakročil. 

,,Někdo s tam té strany Hlinecké chce ten obrázek podzimní, co si ponechala, byl v Dánsku 

(,,Slavnostní podzim“), odepsal jsem, že neprodáš, dá se podle toho namalovat!“595 

 

3. 7. 15 Falza 

Většina výtvarníků v závěru tvorby přistupuje k čím dál většímu zjednodušování, 

u Kavána to bylo zřetelné, a navíc, s ohledem na dobrou prodejnost jeho děl, to přineslo 

bohatou falzifikátorskou produkci.596 ,,Obdržel jsem teď zprávu, že ty kopie mých obrázků se 

dostaly k soudu a že mně to dobrozdání pošlou, pročež Vás 30. ho již nevyruším.597 …A tečou 

tam taky falšované obrázky mrkni po nich se tam.“598 Byla provozována ve třicátých 

a čtyřicátých letech v souvislosti s umělcovou rehabilitací a enormním zájmem kupců. Týká 

se ale především tvorby z posledních dekád života, neboť ta je napodobitelnější než práce 

z doby kolem roku 1900.  Kavána samotného to příliš netrápilo, obtěžovala jej pouze kvantita 

příchozích a jejich zármutek nad jím vyneseným soudem. Nikdy proti falzifikátorům nic 

nepodnikl, bál se někomu ublížit či někoho poškodit, zvláště v těžkých dobách okupace. 

Otázce padělání obrazů se Kaván nevyhýbal. ,,Obdržel jsem teď zprávu, že ty kopie 

mých obrázků se dostaly k soudu a že mně to k dobrozdání pošlou.“599 

 

                                                 
592 Tj. České akademie věd a umění. Jejím řádným členem se stal Kaván 19. května 1931. In A. ŠLECHTOVÁ –

J. LEVORA: Členové České akademie věd a umění 1890–1952. Praha 2004. 
593 Tj. na zarámování. 
594 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000245 (č. 123). Dvojlist a list formátu 10,8 x 16,9 cm, psáno perem 

na straně 1 a 34, papír linkovaný, datace: [?], místo odeslání: [?]. 
595 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000224 (č. 102). Dvojlist formátu 10,3 x 16,9 cm, psáno perem na 

straně 23, papír linkovaný, datace: /5.3.1932/, místo odeslání: /Jičín/. Obálka: Vysocevážená Paní, paní Pavla 

Kavánova, choť ak. malíře, Kr. Vinohrady, Písecká 2221. I p. Razítko: 5. 3. 1932, Jičín. 
596 Napodobeninám mistrových obrazů se poprvé významně věnoval Karel Vancl, srov. výše. 

Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000181 (č. 59). Dvojlist formátu 10,9 x 16,7 cm a list formátu 

10,6 x 16,7 cm, psáno perem na straně 2 a 4, papír linkovaný, datace: [?], místo odeslání: [?]. 
598 Výňatek z PNP, f . FK, sign. LA 71/71 000140 (č. 140). Dvojlist formátu 14,6 x 22,3 cm, psáno perem na 

straně 14, dopisní papír ,,František Kavan, akad. malíř“ nelinkovaný, datace: /12. den, pátek/, místo odeslání: 

[?]. 
599 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000181 (č. 59). Dvojlist formátu 10,9 x 16,7 cm a list formátu 

10,6 x 16,7 cm, psáno perem na straně 2 a 4, papír linkovaný, datace: [?], místo odeslání: [?]. 



79 

 

3. 7. 16 Obraz jako dar a platební prostředek 

Obraz se jevil jako vhodná cena do tomboly pro Sokoly,600 v čemž viděl Kaván i dobrý 

reklamní tah ,,…do toho pak deputace Sokola120 zvát na Slet601Hlinsko. A za ten obrázek 

poděkovat, co jsem jim musil dát do sletové tomboly, odpusť prosím Tě, to už víš že jinak 

nejde je to Sokol120, nebožtík Mistr Šír602 taky musil na takové národní účely dát. Přitom to 

zas obyčejně přinese, když lidi vidí, objednávek třeba mnoho, je jako reklama tady. Ten pán 

co jsem Ti o něm říkal, tu ještě nebyl, on je taky ve sletovém výboru, ale jistě brzo přijde. A co 

to píšu, přijel taky […] na slet jeden pan ředitel z Vídně (pochází z Hlinska, ale bude tu teď 

krátce, ten chce něco až budu v Č. ráji, má to tam procestováno, a je pro to nadšen. Zdržel mě 

dobrou hodinu.“603  

Plátno figurovalo také jako dar pro patrně dobročinnou prodejní výstavu. ,,Prof. 

Blažíček604 věnoval na Karolinum605 tu velkou vyhlídku (někde z Vestecké húry) asi 2 m co 

jsme jednou zrovna taky viděli je teď v Jednotě606, zdá se mně když vystavoval s Hodoňskými 

asi za 30 tisíc. Neměli bychom taky něco dát? Např. to Tání, žádný to jistě nekoupí. To se ví, 

vše podle Tvého, ale že bychom jeli jako padesátkou do toho! Rektor Domin607 by měl radost 

a v Akademii taky!608“609 

Kaván hradil velkou část rodinných nákladů penězi z prodeje obrazů, v některých 

případech shledal vhodnějším darovat rovnou obraz, který lidé v malířově okolí často 

upřednostňovali před platbou penězi. ,,Za tu berní službu bude, myslím, nejlépe dáti ty břízky, 

a ničeho neračte litovati bude opět něco, však budu hledět, abyste ráčila míti v zásobě.“610 

 

 

 

                                                 
600 Sokol, občanské sdružení, jehož členové se dobrovolně věnují sportům, pohybovým aktivitám v oddílech 

sokolské všestrannosti a kulturní činnosti, především ve folklorních a loutkářských souborech. 
601 Slet, tj. hromadné tělovýchovné vystoupení pořádané Sokolem. 
602 Jan Šír, viz pozn. 11. 
603 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000196 (č. 74). List formátu 16 x 20,8 cm, psáno perem na straně 12, 

papír nelinkovaný, datace: /6.6.1930/, místo odeslání: /Trhová Kamenice/. 
604 Oldřich Blažíček (1887–1953), viz pozn. č. 5. 
605 Karolinum, sídlo rektora a centrální instituce Univerzity Karlovy. 
606 Jednota umělců výtvarných (JUV), viz pozn. 38.  
607 Karel Domin (1882–1953), profesor botaniky, ředitel farmaceutického botanického ústavu Karlovy univerzity 

v Praze, 19331934 rektorem této univerzity, 19351939 poslancem Národního shromáždění republiky 

Československé, přední zástupce v oboru systematické botaniky u nás. 
608 Tj. Česká akademie věd a umění v Praze, viz pozn. č. 328. 
609 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000220 (č. 98). Dvojlist formátu 14,5 x 22,4 cm, psáno perem na 

straně 13, dopisní papír ,,František Kavan, akademický malíř“ nelinkovaný, datace: /25. 4. [1933]/, místo 

odeslání: /Libuň/. Obálka: Vysocevážená Paní, paní Pavla Kavánová, choť ak. malíře, Praha 12. Písecká 2221. I. 

Razítko: 25. 4. [1933], Libuň. 
610 PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000186 (č. 64). Dvojlist formátu 11 x 16,9 cm, psáno perem na straně 14, papír 

linkovaný, datace: [?], místo odeslání: [?]. 
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3. 7. 17 František a Pavla 

Příběh Františka a Pavly z let 19281941 na řádcích dopisů a pohlednic odkrývá další 

oblasti jejich společného života. Z dopisů je znát, že chtěl František být v Pavlině přítomnosti 

co nejdéle a cenil si každé chvíle, kterou mu věnovala a každého psaní, které obdržel. 

Všechny jeho řádky prostupovala neodolatelná touha ji spatřit. ,,Když do Prahy přijdu jak 

neputovat za hvězdami srdce mého! – jak si je představím – musím. A hořím, jakmile shlédnu 

Vaše písmo.611 …Teprve, až mě ráčíte laskavě pozvati. Smilujte se a neprotahujte lhůtu příliš, 

už nyní se mně stýská až běda.“612 Těšil se na každý její dopis a často na ni myslel. ,,Buď 

klidná Pavlo zlatá, každá chvilka patří Tobě, těším se na Tebe nevýslovně, teď i vždycky. Jsi 

mé jediné štěstí a rád bych Tě, kdybych mohl, též nejšťastnější na světě udělal!“613 ,,Vzdávám 

Vám vřelé díky za to psaní, je to zrovna jako když Vás člověk slyší mluvit (a je mu teskno, že 

Vás při tom vidí jen v duchu) a s těmi lejstry obzvláště je tak jako byste mě kolem krku držela, 

račte mně prosím Vás odpustiti.“614 

Míval obavy o její zdraví. ,,Jak Vám je, neráčila jste napsati, možná že bídně, a nic 

neřeknete.615 …co nejvíce se drž zdraví, nepij studenou vodu, a nedej se vtáhnout do 

studených salonů. Chřipky jsou v proudu!“616 Toužil ji vidět kdykoliv ,,Je mně po minulé 

výpravě, jako když mně rozpichuje srdce jehlou! Tak jste po té nemoci zvláště byla krásná 

a tak sladké naděje v budoucnost slibovati ráčila, že by člověk musil býti z kamene, aby tomu 

na dlouho nepodlehl!“617  

Své chyby a dle vlastních slov nepřístojné chování způsobené přemírou snahy 

a roztržitosti pak často omlouval. ,,Tak mně prosím Teď odpusť a nehněvej se ani, vzpomeneš-

li si na něco ze smutných zkušeností se mnou, vzpomeň rovněž, že jsem prožil na světě taky 

ledaco horšího a taky podřel hodně malování a mám Tě rád poněkud víc než rozumu je 

                                                 
611 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000179 (č. 57). Dvojlist formátu 11 x 17,3 cm, psáno perem na straně 

1–4, papír linkovaný, datace: [?], místo odeslání: [?]. 
612 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000181 (č. 59). Dvojlist formátu 10,9 x 16,7 cm a list formátu 

10,6 x 16,7 cm, psáno perem na straně 2 a 4, papír linkovaný, datace: [?], místo odeslání: [?]. 
613 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000125 (č. 3). Dva dvojlisty formátu 10,8 x 16 cm, psáno perem na 

straně 18, papír linkovaný, datace: /1929/, místo odeslání: [?]. 
614 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000177 (č. 55). Dvojlist formátu 11,2 x 16,9 cm, psáno perem na 

straně 14, papír linkovaný, datace: /1930/, místo odeslání: [?]. 
615 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000175 (č. 53). Dvojlist formátu 11,2 x 16,9 cm, psáno perem na 

straně 12, papír linkovaný, datace: [?], místo odeslání: [?]. 
616 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000221 (č. 99). Dvojlist formátu 14,6 x 22,3 cm, psáno perem na 

straně 13, papír nelinkovaný, datace: 19. 1. 1934, místo odeslání: [?]. 
617 PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000186 (č. 64). Dvojlist formátu 11 x 16,9 cm, psáno perem na straně 14, papír 

linkovaný, datace: [?], místo odeslání: [?]. 
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zdrávo.“618 ,,Nehněvejte se na mne, mé Děvče nejlepší, jsem šmodrcha, nedvídek619 a co jen 

chcete, ale poslechnu – a snad zlé se mnou nebude: odpustíte lásko má báječná, něco?“620 

 

3. 7. 18 Krajinář v péči manželky 

Pavla se o Františka začala starat téměř od jejich seznámení, kdy k ní jezdil malovat do 

ateliéru po jejím zemřelém muži. Po svatbě převzala řízení jeho života plně do svých rukou 

a starala se hlavně o jeho zdraví, s kterým šlo ruku v ruce malování.  

Téměř pravidelným námětem se stala otázka zdraví a nemoci. Kaván se zmiňoval 

o návalech do hlavy, kdy ztrácel na chvíli sluch i rozum.621 Byl odolný vůči zimě, nevnímal 

mráz. ,,Já hned zimu necítím, nebožka622 říkala, že jsem Rybrcoul.623“624 Nevynechal zmínku 

o bolavé hnátě, tj. ruce nebo noze ,,Kdybych já mohl tak s tím hnátem625 do nějakých těch 

českorajských děr,626 letos bych teprve se do toho pustil – jen tak trochu menší překližky627 

nejvíc metr to by mohlo jí,“628 na tomtéž místě přiznal střevní nebo urologické problémy. 

Informoval Pavlu i o zdraví sestry. ,,Jinak možno nebylo, sestře zůstala po chřipce choroba 

břišní (jako mně zas tehdy nervová) a je z toho velmi slabá.“629 Hlídal si krevní tlak, teplotu 

a zažívání. ,,Suché pečivo v sáčkách je taky znamenitá věc, jaks´ na to jen vzpomněla?! Když 

člověk sní kousek chleba odemstí se to zácpou a zácpa mně jak p. doktor říkal, hned účinkuje 

na přetlak krve, a zvýší teplotu i kazí srdeční tep. Dřív mně to bylo jedno, ale když nejsi doma 

nikoliv, rád bych se ještě dočkal Tebe.“630 Trápila ho nemocná játra paní Pavly ,,S těmi játry 

Tvými by mě to zrovna moc netěšilo, ale není možná, abys při své opatrné životosprávě co 

                                                 
618 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000196 (č. 74). List formátu 16 x 20,8 cm, psáno perem na straně 12, 

papír nelinkovaný, datace: /6.6.1930/, místo odeslání: /Trhová Kamenice/. 
619 Pavla patrně Kavána oslovovala Nedvídek a Šmodrcha. 
620 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000148 (č. 26). Dvojlist formátu 13,7 x 17,6 cm, psáno perem na 

straně 14, papír nelinkovaný, datace: /1929/, místo odeslání: [?]. 
621 PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000170 (č. 48). Dvojlist formátu 10,8 x 16,9 cm, psáno tužkou na straně 1, papír 

linkovaný, datace: [?], místo odeslání: [?]. 
622 Tj. Helena Kavánová (1863–1926), viz pozn. č. 13. 
623 Rybrcoul, tj. Krakonoš, bájný duch hor, který v různých podobách chrání pohoří Krkonoše. 
624 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000180 (č. 58). Dvojlist formátu 10,8 x 16,8 cm, psáno perem na 

straně 14, papír linkovaný, datace: [?], místo odeslání: [?]. 
625 Tj. nohou. 
626 Tj. blíže neurčená místa v Českém ráji. 
627 Tj. obrazy malované na překližce. 
628 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000220 (č. 98). Dvojlist formátu 14,5 x 22,4 cm, psáno perem na 

straně 13, dopisní papír ,,František Kavan, akademický malíř“ nelinkovaný, datace: /25. 4. [1933]/, místo 

odeslání: /Libuň/. Obálka: Vysocevážená Paní, paní Pavla Kavánova, choť ak. malíře, Praha 12. Písecká 2221. I. 

Razítko: 25. 4. [1933], Libuň. 
629 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000185 (č. 63). Dvojlist formátu 11 x 17,3 cm, psáno perem na straně 

1 a 34, papír linkovaný, datace: [?], místo odeslání: [?]. 
630 Výňatek z PNP, f. FK, sign.  LA 71/71 000228 (č. 106). Dvojlist formátu 14,5 x 21 cm, psáno perem na 

straně 14, papír čtverečkovaný, datace: 13. 1. 1941, místo odeslání: [?]. 
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měla pohoršeného, je to jen doktorština fantazírující (zejména játra ne).“631 Odkazuje také na 

ozdravný pobyt Pavly, snad lázně, kde dostávala ledové obklady ,,Dobře že jsi pod tak 

dobrým dohledem lékařských kapacit, asi 2 leta to bude cítit, ty ledové obklady! Ale dáš-li 

pozor, a budeš užívat vytratí se.“632 Vyslovil obavu z bacilů na hospodském jídle ,,Já myslím, 

že na těchto studených věcech z hospody atd. udržují se znamenitě bacily i na ovoci, neboť 

potřebujou zrovna stejný chlad k vývinu, jako ty lahůdky svinské ke konzervaci. Posílá se 

z ciziny často zamořené a v hospodě toho lidi nanesou. Jez jen teplé. Srdce mé nejdražší, 

i ovoce trochu do vřelé vody ponoř, já to vše vím, ale ze spletenosti dám si říct. Při malování 

venku se mně nic nestane a tohle by mě sklátilo!“633  

F. Kaván absolvoval mezi lety 1931–1933 operaci a následné léčení nohy, která mu 

omrzla během malování u Mašova. ,,Co se tkne darovacích obrázků navrhoval bych, abychom 

panu profesorovi634 dali takový na lepence (jakost jako ta ,,Cesta k zapadlému malíři,“ což 

máme doma ,,Zimní ráno,“ zasloužil by věru od nás). A zas bych zanedlouho udělal takový, 

nejen za operaci, nýbrž, i že mě tu nechává, když místo tak potřebuje, to je teď operací! 

A kdyby náhodou bylo potřeba něco operovat, jinde s tím čerta je! Ujal by se nás milerád zase 

a pro V. Hněvkovského635 by se mohl doma do toho rámku též vybrat zimní jsou v truhle asi 3, 

sice méně dobré ale v rámku by šly. Mně jde hlavně o to, že možná velká překliha636 ,,Před 

zimoří“ by se mohla dostat do Jednoty637 a viděli by, že je dělána podle toho, co mu chceš 

dát! Nebudu Tě nijak přemáhat, ale kdyby se Ti zdálo že by bylo vhodné změnit, mohla bys se 

mnou do Libuně, tam  ty věci sebrat a odvézt. Balení je doma, jen je potřeba koupit špagát. 

Na obvazování domů bude potřeba široká gáza čistá vata, čistý benzin lékárny a náplast širší 

a čistý líh, pak trochu masti ,,Peridol. Benzinem mejou okolo boláku, tak teď to víš 

                                                 
631 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000209 (č. 87). Dvojlist formátu 11,1 x 17,3 cm, psáno tužkou a perem 

na straně 1 a 34, papír linkovaný, datace:/30.10.1932/, místo odeslání: /Libuň/. Obálka: Vysocevážená Paní, 

paní Pavla Kavánova, choť ak. malíře, Praha XII, Písecká 2221.  I. Razítko: 30. 10. 1932, Libuň. 
632 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000229 (č. 107). Dvojlist formátu 14,5 x 20,3 cm, psáno perem na 

straně 1 a 3, papír čtverečkovaný, datace: 22. 1. 1941, Libuň. 
633 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000247 (č. 125). Dvojlist formátu 10,8 x 17,2 cm, psáno perem na 

straně 1 a 3, papír linkovaný, datace: [?], místo odeslání: [?]. 
634 Tj. prof. MUDr. Jan Zahradníčkovi, DrSc. (1882–1985), roku 1909 ukončil lékařskou fakultu v Praze, stal se 

asistentem chirurgické kliniky, během první světové války působil jako velitel I. chirurgické skupiny profesora 

Kukuly na různých bojištích, zkušenosti z válečné chirurgie zúročil při zavádění prioritní operační techniky, 

proslavil se vlastní metodou léčby vrozeného vykloubení kyčelního kloubu, stává se řádným profesorem 

Univerzity Karlovy a přednostou II. chirurgické kliniky v Praze, stal se zakladatelem moderního operačního 

oboru. 
634 Tj. obraz na překližce. 
635 Prof. MUDr. Otakar Hněvkovský (19011980), v roce 1926 dokončil pražskou lékařskou fakultu, stal se 

přednostou druhé ortopedické kliniky na Karlově náměstí, později vedoucím oddělení pro dětskou chirurgii 

a ortopedii v roce 1945, které bylo součástí Všeobecné nemocnice v Praze, napsal a redigoval řadu skript pro 

mediky, provozoval bohatou přednáškovou činnost. 
636 Tj. obraz na překližce. 
637 Tj. Jednota umělců výtvarných (JUV), viz pozn. č. 38. 
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všecko.“638 Těšil se, že se po návratu z nemocnice opět pustí do malování. ,,Včera jsem dostal 

z Výtvarné jednoty639 zprávu že výstava640 bude v dubnu květnu abychom se tuze chystali. 

Stejně budu rád, když se bude už taky malovat. Ale slepit641na nohu, až budu v Libuni, 

nebudu. Dám si u Hloučků udělat berlu pod paždí, klacek nahoře s příčkou. Ale v Písecké642 

pobít nohu jak si budeš přát, taky bych tam maloval na těch břízkách. Život nový to bude 

a budou se vymýšlet nové patenty.643“644  

Snažil se vyhovět paní Pavle s malbou větších věcí, proto tolik pracoval. Je ale potřeba 

zdůraznit, že bez malování nemohl být. I systému pravidelného výkonu byl navyklý a jisté 

potěšení z pracovního mechanismu nepochybně cítil tím spíše, že překonal dosavadní 

nejvážnější zdravotní problémy.645 ,,Bylo by mně tuze líto, že tam nejsem s Tebou, ale 

převazoval právě nohou p. doktor Hněvkovský,646 který to nejvíc asi zná a pokaždé dle 

potřeby něco jiného na to dává. Polovička boláku už je zatažena tenkou kůžičkou a nejlepší že 

i ten koutek co se nemoh zavřít pro hnisání. Začínám věřit, že vyhrajeme.“647 

Mezi manželi panovala velmi otevřená komunikace o vzájemném zdravotním stavu. 

Kaván si nejednou povzdechnul, že dříve mu na sobě nezáleželo, ale nyní má o sebe větší 

strach, aby se ve zdraví dočkal společného shledání a mohl dál malovat. Ovšem nejčastějším 

Kavánovým neduhem byly nemoci z lásky, které sám nazýval úzkostmi lásky. ,,…a úzkosti 

lásky, ty jste snad na mně též viděla. Odpusťte mně zlatá Pavličko, je mně vše vhod, co 

uděláte, a na nic si nároky nedělám, ale nutno přiznat, že do hlavy zlé někdy jest, chvíli 

                                                 
638 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000201 (č. 79). List formátu 11,1 x 16 cm a formátu, papír 

nelinkovaný a list formátu 9,9 x 14,8 cm, papír čtverečkovaný, psáno tužkou na straně 14, datace: /10.12.1931/, 

místo odeslání: /Libuň/. Obálka: Velevážená Paní, paní Pavla Kavánova, choť ak. malíře Nusle-Praha, 

Vlastislavova č. 3, přízemí. Razítko: 10. 12. 1931, Libuň. 
639 Tj. Jednota umělců výtvarných (JUV), viz pozn. č. 38. 
640 Patrn první výstava v Pardubicích, doplněná o obrazy Jana Šíra uskutečněná v roce 1934 
641 Tj. stoupnout. 
642 Pražský byt Kavánů se nacházel na rohu ulice Slezská a Písecká v Královských Vinohradech, viz pozn. 

č. 380. 
643 Nová řešení jak uzpůsobit prostředky k malování Kavánovu zdravotnímu stavu, zmiňovaný šelmosmrt si 

vymyslel a vyrobil také sám. K tomu také M. ZACHAŘ: … 2009, s. 108 
644 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000216 (č. 94). Dva listy formátu 10,7 x 17,2 cm, psáno tužkou na 

straně 13, papír linkovaný, datace: /11.12.1933/, místo odeslání: /Praha/. Obálka: Vysocevážená Paní, paní 

Pavla Kavánova, choť ak. malíře, Prostějov644 {na Moravě}, Grandhôtel. Razítko: 11. 12. 1933, Praha. 
645 Patrně největší Kavánova zdravotní komplikace si vyžádala půlroční pobyt na pražské ortopedické klinice 

u profesora Zahradníčka, kde se podrobil operaci boláku, který se mu vytvořil po omrznutí nohy při malování 

v zimě 19311932 nebo 19321933 u Mašova. 
646 Prof. MUDr. Otakar Hněvkovský (19011980), viz pozn. č. 635. 
647 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000201 (č. 79). List formátu 11,1 x 16 cm a formátu, papír 

nelinkovaný a list formátu 9,9 x 14,8 cm, papír čtverečkovaný, psáno tužkou na straně 14, datace: 

/10. 12. 1931/, místo odeslání: /Libuň/. Obálka: Velevážená Paní, paní Pavla Kavánova, choť ak. malíře Nusle-

Praha, Vlastislavova č. 3, přízemí. Razítko: 10. 12. 1931, Libuň. 
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naděje, chvíli beznaděje, silné chlapy by to porazilo, jak by ne mě (upříti snad nelze, že Vás 

rád mám a ne málo!“648 

 

3. 7. 19 Pavla – Kavánova Hvězda 

Obdiv k Pavle, jejímu vzhledu a schopnostem, téměř neznal mezí. ,,Taky mě trápí, že 

jsem Vás rozčiloval nepatřičným jedením, snažně znova za odpuštění prosím i za trpělivé 

poučení děkuju. Tak jako se Vaše čarovně obratné ručky kmitají, mé pazoury se ovšem nikdy 

nebudou, před Vašima hvězdama649 mám pořádnou trému, že mně často jídlo vázne.650 Račte 

přijmouti, prosím, poslané obrázky bez rozpaků i děkování, je všecko k Vašim službám 

povždy, co člověk může. Menší jmenovitě za krásnou podušku, kterou ručinka Vaše možná ve 

chladu vyšívala pro mne.“651  

Především dva roky, které uplynuly od seznámení malíře s jeho Pavlou, jsou naplněny 

niternými intimními pocity. ,,Odvažuji se poprvé napsat ve psaní, chci dát sám do schránky, 

říci též by bylo ohromné, ale na konci roku nutno.. Na kolenou děkuju za Vaši krásnou čistou 

a něžnou lásku k mému ubohému srdci! Věřím v ni jako ve spasení, ale jelikož nezasluhuju, 

zakrýval jsem, často velmi neobratně, myslím. Raději spalte list, zůstane to stejně ve Vašem 

drahém zlatém srdci.652 Často v noci rozsvítím, ležím klidně a o Vás uvažuju, máte-li mě ráda, 

na konec uznám, že ano, a to víte, co bych udělal, kdybych mohl – přijel hned. Spustila bys na 

mne tu nejsladší cudnou božskou nádheru? Spustila? Pavlo drahá, má vřele milovaná ženo, 

ano? Líbám Tě celou, buď zdráva, má zlatá Hvězdo!“653 

Psaním dopisů si opět připomínal okamžiky, které s Pavlou prožil a těšil jimi svou 

roztouženou duši. ,,Děkuju za nezapomenutelný den. Ráčíte se příčiny mého smutku domáhati, 

hlavní je to, že ráčíte býti čím dál mladší, a co jsem já?“654 ,,Bylo mně sladkobolně, když jsem 

zase venku maloval a najednou s velkou jasností se mně vybavilo, jak jdu s Vámi po ulici 

                                                 
648 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000195 (č. 73). Dvojlist formátu 11,2 x 17,7 cm, psáno perem na 

straně 14, papír linkovaný, datace: [?], místo odeslání: [?]. 
649 Tj. očima. 
650 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000181 (č. 59). Dvojlist formátu 10,9 x 16,7 cm a list formátu 

10,6 x 16,7 cm, psáno perem na straně 2 a 4, papír linkovaný, datace: [?], místo odeslání: [?]. 
651 PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000186 (č. 64). Dvojlist formátu 11 x 16,9 cm, psáno perem na straně 14, papír 

linkovaný, datace: [?], místo odeslání: [?]. 
652 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000137 (č. 15). List formátu 14 x 18,4 cm, psáno perem na straně 1, 

papír nelinkovaný, datace: [?], místo odeslání: [?]. Obálka: Vysocevážená Paní, paní P. Šírové, Pardubice, 

Kostelní 24. Razítko: nečitelné. 
653 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000184 (č. 62). Dvojlist formátu 10,9 x 16,7 cm, psáno perem na 

straně 1 a 3, papír linkovaný, datace: [?], místo odeslání: [?]. 
654 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000151 (č. 29). List formátu 13,5 x 17,2 cm, psáno perem na straně 1, 

papír nelinkovaný, datace: [?], místo odeslání: [?]. 
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v Pardubicích, až jsem se napravo ohlídnul! Bože můj! A kdo ví, uvidím-li Vás kdy!“655 

Představuju si, jak na místa, kde mně bývalo smutno, ráčíte se mnou, a ty vlasy na slunci ke 

světlým šatům v zahradě u Šteklů na Hrubé Skále, na skalní plošině nad propastí nebo na 

jiných četných místech, a velmi mně to plete hlavu, až k slzám jen. Ustavičně Vás má hvězdo 

strážná vzývám, abyste při mně stála. Jest jediný smysl života mého.656 Zatím co lítostivě 

vzpomínám nádherných vlasů kolem hlavy tak bohatě umělecky nahozených, užaslý jakou 

duhou září Vaše oči v různých osvětleních a náladách, a jak se směje a hovoří živý červený 

květ.657 Když do Prahy přijdu, jak neputovat za hvězdami srdce mého! Jak si je představím, 

musím. A hořím, jakmile shlédnu Vaše písmo.“ 658 

,,Na Vaše drahokamové oči jsem myslit nepřestal a doma posud též ne, i na ostatní 

závratné sny a přípovědi, do kterých jste mě zapředla jako do nebeského hedvábí, díky Vám 

vroucí. Třeba se to nevyplní mně, ale ráčíte mysliti dobře a věrně, na tolik jsem přesvědčen. 

Já ovšem taky, jenže musím, tak není žádná zásluha. Díky Vám za vše, krásná hospodyňko, 

kéž se stále nad mým ložem smutným skláníte se svými vlasy neodolatelnými i hvězdama 

a hebkýma ručkama, všecko za to jsem ochoten dát! Chraň vás nebe od všeho zármutku.659 

Jste jediná na světě! Chybějí mně nyní ty hubičky, co jste mně nedala minule, myslím taky 

hodně z trestu, který by byl krutý! Je to pro mne nekrásnější a nevyjádřitelné vůbec! Mám Vás 

na smrt rád, a tak odkázán na milost nemilost.“660 

Pavla je v Kavánových dopisech objektem neutuchajícího zbožňování, přirovnává ji 

k vládkyni svých dnů i snů661, přeje si, aby mu její oči-hvězdy zářily,662 aby nad jeho srdcem 

nezapadly. ,,Vaším rozluštěním všeho rozporu jsem byl velmi posílen. Tam se mně s tím 

obrazem dohromady, přiznám se, k uvěření všemu srovnati nechtělo, člověk je zvyklý, že si nic 

nezaslouží; a ráno? zářila jste takovým něžným výrazem, že jsem byl spleten, ani  nevěděl, co 

dělám ráčíte býti neobyčejná žena ve všem, stydím se za sebe, nelze ani vysloviti! Má 

                                                 
655 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000188 (č. 66). Dvojlist formátu 10,7 x 16,7 cm a list formátu 

9,5 x 10,7 cm, psáno perem na straně 23 a 12, papír linkovaný, datace: [?], místo odeslání: [?]. 
656 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000183 (č. 61). Dvojlist formátu 10,9 x 16,5 cm, psáno perem na 

straně 14, papír linkovaný, datace: [?], místo odeslání: [?]. 
657 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000159 (č. 37). Dva dvojlisty formátu 11 x 16,5 cm, psáno perem na 

straně 38, papír linkovaný, datace: [?], místo odeslání: [?]. 
658 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000179 (č. 57). Dvojlist formátu 11 x 17,3 cm, psáno perem na straně 

14, papír linkovaný, datace: [?], místo odeslání: [?]. 
659 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000136 (č. 14). Dvojlist formátu 7,7 x 14 cm, psáno perem na straně 

1–3, papír nelinkovaný, datace: [?], místo odeslání: [?]. 
660 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000148 (č. 26). Dvojlist formátu 13,7 x 17,6 cm, psáno perem na 

straně 14, papír nelinkovaný, datace: /1929/, místo odeslání: [?]. 
661 PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000186 (č. 64). Dvojlist formátu 11 x 16,9 cm, psáno perem na straně 14, papír 

linkovaný, datace: [?], místo odeslání: [?]. 
662 PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000146 (č. 24). Dvojlist formátu 13,5 x 21 cm, psáno perem na straně 1–3, 

dopisní papír ,,František Kaván,“ nelinkovaný, datace: [?], místo odeslání: [?]. 
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uzdravitelko a spasitelko, jen co se člověka dotknete nebo naň pohlédnete. Ani bych neměl 

křížiti Vaši cestu, ale teď Vás mám zas tisíckrát radši, je všecko marné. …Račte vše se mnou 

podle vůle své svrchovaní učiniti, budu jen poslouchat, jak vždycky říkám, na jiného nejsem. 

Mimo trochu malování, i lásky bláznivé, a věrnosti taky, srdce mé nejdražší. Bojím se mnoho 

psát, abych zbytečně nekazil, ale píšu aspoň v noci, na neděli, právě ráčíte ty tmavé diamanty 

bděním trápiti! A zůstaňte zdráva hlavně, milostivá spasitelko, Hvězdo, která září stále na 

mne, jenže někdy jsem osleplý zbytečným trápením, ruce nejdražší, které bych co nejčastěji 

chtěl líbat! Kéž se všecko i Vám vyplní.663A mám vřelou touhu i prosbu snažnou, aby mé 

drahé tmavé hvězdy ani letos nad mým srdcem nezapadly!“664 Nazývá ji svou velitelkou665 

a podřizuje jí celé své bytí.666  

Často se mu po Pavle stýskalo ,,Včera ve čtvrtek po poledni venku při malování dostal 

jsem neobyčejný záchvat pláče, když jsem si představil, jak bylo krásné sedat s Vámi 

v polednách.667 stejská se mně strašně, ale co dělat!668 Snažně prosím za odpuštění, že jsem 

Vám teď opět poslal smutné těžké psaní, které jsem poslat nechtěl, ale v tom rozruchu po 

příchodu bratrově669 jsem maně udělal, víckrát se nestane, abych takové vypravil. To po 

nemoci zbyla citlivost a stýská se po Vás, milostpaní, i člověk slabý. Měniti nechci nic, když 

budete ke mně milostiva, měl jsem velký strach, že neráčíte se slitovati. Rád bych Vám ještě 

mnoho namaloval krásného nyní, především na ta plátna po mistrovi,670 až na to bude čas 

(vzpomínám 28. výročního dne671 jeho).672 Bez laskavého pozvání Vašeho nedovolím si přijet 

ovšem, můžete mně dovolit Vás Pavlinko drahá, dle možnosti vidět? Vím, že nic zasloužím, ale 

v té mrazivé mlze den co den stejný, v těžkých myšlenkách a úzkostech o Vás při malování 

                                                 
663 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000191 (č. 69). Dvojlist formátu 10,4 x 17 cm, psáno perem na straně 

14, papír nelinkovaný, datace: [?], místo odeslání: [?]. 
664 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000159 (č. 37). Dva dvojlisty formátu 11 x 16,5 cm, psáno perem na 

straně 38, papír linkovaný, datace: [?], místo odeslání: [?]. 
665 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000152 (č. 30). Dvojlist formátu 13,5 x 21 cm, psáno perem na straně 

13, dopisní papír ,,František Kaván“ nelinkovaný, datace: [?], místo odeslání: [?]. 
666 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000188 (č. 66). Dvojlist formátu 10,7 x 16,7 cm a list formátu 

9,5 x 10,7 cm, psáno perem na straně 23 a 12, papír linkovaný, datace: [?], místo odeslání: [?]. 
667 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000166 (č. 44). Dvojlist formátu 10,9 x 16,2 cm, psáno perem na 

straně 1, papír linkovaný, datace: [?], místo odeslání: [?]. 
668 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000229 (č. 107). Dvojlist formátu 14,5 x 20,3 cm, psáno perem na 

straně 1 a 3, papír čtverečkovaný, datace: 22. 1. 1941, Libuň. 
669 Jan Kaván, Honzíček (1876-1935), bratr malíře F. Kavána, viz pozn. č. 256. 
670 Jan Šír, viz pozn. č. 11. 
671 Jan Šír zemřel 28. února 1928. 
672 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000190 (č. 68). Dvojlist formátu 10,7 x 16,8 cm, psáno perem na 

straně 1 a 3, papír linkovaný, datace: [?], místo odeslání: [?]. 
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prostávat a klopýtat po kostrbatině,673 ať ledové nebo zmrzlé zemní, doma lidi vydírající 

lacino obrázky a zas jen strach o Vás, těžko vydržovat!674 Co vlastně jinak mám?“675  

Korespondenci prostupuje řada milých a pozorných oslovení. Až do posledních dopisů 

pro něj zůstává stále nejdražší ženou. Nazýval Pavlu svou Hvězdou, Srdéčkem, Duší, 

Potěšením, Přítelkyní, Krásnou hospodyňkou i Velitelkou. 

Kaván udržoval památku na svého přítele a manžela Pavly Jana Šíra. ,,Je štěstí veliké, 

že právě ve Vašich rukou je shromážděn a zachráněn tak velký umělecký poklad jak † Mistr676 

s obrovskou znalostí rozhledem i styky dovedl sebrati ovšem i pomocí Vaší. A jeho díla 

k tomu, ráčíte jednou vzpomenouti, že se podle zásluhy ocení!“677 

 

3. 7. 20 Soukromí dopisů 

František velmi dbal na soukromí dopisů, přikládal velkou pozornost tomu, zda jej ten 

den mohl odnést na poštu, sám nebo ne, a tomu přizpůsoboval jeho obsah. Dozvídáme se, zda 

mohl psát v klidu v soukromí, nebo na dopis spěchal. ,,Snažně Vás prosím za odpuštění já toto 

musel na čerstvo napsat, vedle čekal jeden velký pán ze kterého ale nic, nic! 

nekouká.“678…Musím psát všelijak, Mařenka679 stále se míhá všude, tak odpuštění prosím.“680  

Dotazoval se, zda Pavla spálila už dopisy, u kterých o to požádal, aby se jejich obsah 

nedostal nikdy na veřejnost. ,,A tuze prosím o velkou milost: ty dopisy poslední doby, asi od 

toho, co jsem se dotazoval, jestli byste ráčila jeti do Hamrů,681 neráčila-li jste jej spáliti, 

spalte vesměs. Stejně není zdrávo ani číst, a uděláte mně velké dobrodiní, nedostane se někdy 

na veřejnost.“682 Ve zpracované partnerské, později manželské korespondenci se dochoval 

jeden dopis, který ilustruje gradaci Kavánových dopisů, kdy žádal svou  budoucí ženu, aby je 

raději zničila. ,,Tuze se bojím, abych něčím maně neztrpčoval život a neurazil, i vystříhám683 

                                                 
673 Tj. hornatý terén. 
674 Tj. vydržet. 
675 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000134 (č. 12). Dvojlist formátu 13,5 x 21 cm, psáno perem na straně 

1 a 3, dopisní papír ,,František Kavan“ nelinkovaný, datace: /1930/, místo odeslání: /Havlíčkův Brod/. Obálka: 

Vysocevážená Paní, paní P. Šírová, Nusle-Praha, Vlastislavova č. 3. Mezzanin. Razítko: /1930, Německý Brod – 

Pardubice/. 
676 Jan Šír (1868–1928), viz pozn. č. 11. 
677 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000180 (č. 58). Dvojlist formátu 10,8 x 16,8 cm, psáno perem na 

straně 14, papír linkovaný, datace: [?], místo odeslání: [?]. 
678 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000177 (č. 55). Dvojlist formátu 11,2 x 16,9 cm, psáno perem na 

straně 14, papír linkovaný, datace: /1930/, místo odeslání: [?]. 
679 Marie Kavánová, Mařenka, sestra F. Kavána, viz pozn. č. 26. 
680 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000192 (č. 70). Tři listy formátu 10,5 x 17 cm, psáno perem na straně 

16, papír nelinkovaný, datace: [?], místo odeslání: [?]. 
681 Tj. Svobodné Hamry, viz pozn. č. 298. 
682 Výňatek z PNP, f. FK, PNP, sign. LA 71/71 000190 (č. 68). Dvojlist formátu 10,7 x 16,8 cm, psáno perem na 

straně 1 a 3, papír linkovaný, datace: [?], místo odeslání: [?]. 
683 Tj. vyvaruji se. 
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se teď na slabou hlavu všeho alkoholického. Leda co uzná ruka Vaše moudrá mě podat. A tak 

i v jiném. A neračte mně ničeho ,,do začátku“ ani k svátkům chystati na Svou škodu. Jen račte 

říci, co pořídit mám. Píšu co nejstřízlivěji, abych nemusil přepisovat kvůli slovům, která 

propalují papír, jenže těžko se uvazovat, posledně nebylo zrovna způsobilé, abych dostal 

rozum, balení se mně stejně nedaří. Jako ve světle Vašich očí hlubokých míhají se mně mezi 

tím nějaké hbité prstíčky, které bych rád chytil a podržel! Následující stranu potom snad račte 

hned spáliti. Prosím na kolenou za odpuštění nechápavosti, já vždy doslovně věřím, 

a nenapadlo mě, že by vůbec mohlo býti dříve. Teď ostatně, myslím, posud není rozhodnuto. 

Račte naložiti se mnou, jak a kdy jen chcete podle svého, udělám vše, budu čekat dlouho nebo 

půjdu hned, jsem na vždy Váš! Strašně se obdivuji Vašemu geniálnímu rozluštění všeho, kde 

by člověk postačil za Vámi, proto těžko přivykati že by si Vás zasloužil. Ale srdce Vaše je 

nebeské, jak nemám pro ně hořet!“684  

Nabízí se tedy otázka, jestli je předkládaný soubor dopisů kompletní, nebo ne, a zda 

Pavla Františkovu přání vždy vyhověla. Stejně důsledně jako si hlídal korespondenci, ukládal 

Kaván důležité dokumenty do bezpečí na ,,známé místo“ někde nahoru ,,Už bych byl uložil na 

známé místo, ale buď nemohl nepozorovaně, nebo zase večer bych s nohama ubohýma nemoh 

po žebříku. Dnes dokumenty uklidím nahoru bezpečně, pochybuju, že by na ně došlo, ale jak 

Bůh dá.“685 Konkrétně jej ale v dopisech neodhalil. 

 

3. 7. 21 Domácí zvířata, zahrada 

Kavána velmi těšil chov domácích zvířat a také jim často věnoval prostor ve svých 

dopisech. Po dvoře běhaly vždy kočky, o kterých psal jako o Angoře nebo Kočuce. ,,Kočka 

skočila ze střechy na to prkno, co se jim dává žrát, za ní kocour Köhlerův (je vdávací čas), 

a urazili tác, je slabý. Holubi se rozlítli do světa, kočky skočily, a latě, cos měla koupání a pak 

na chlívek, hrníček s vodou se rozlil; Köhlerův kocour seděl na chlívku a Dolík686 zuřivě 

vyskakoval na chlívek (kocourovi to bylo jedno). Tu spoustu jsem viděl shora, a pak musil 

spravovat.687Kočuka zas je o kus větší to je podívaná!“688…hmyzozřavcuje689 celý den se 

slepicemi skáče po hmyzu do větru jako ryba.“690  

                                                 
684 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000139 (č. 17). 2 listy formátu 11,3 x 17,5 a 10,3 x 16,9 cm, psáno 

perem na straně 13, papír linkovaný, datace: /první den v měsíci/, místo odeslání: [?]. 
685 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000177 (č. 55). Dvojlist formátu 11,2 x 16,9 cm, psáno perem na 

straně 14, papír linkovaný, datace: /1930/, místo odeslání: [?]. 
686 Dolík, Dolíček, Ďolíček, Dolikus malikus, pes Kavánových. 
687 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000205 (č. 83). Dvojlist formátu 12,8 x 16,8 cm, psáno tužku na straně 

14, papír nelinkovaný, datace: /1931/, místo odeslání: /Jičín/. Obálka: Velevážená Paní, paní Pavla Kavánova, 

Nusle- Praha, Vlastislavova č. 3., Příz. Razítko: 1931, Jičín. 
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Měl radost z nových kozlích i králičích přírůstků. ,,Mařenka se nyní obírá kozí rodinou. 

(samí kozílci). Bosák (Žoček) je u nich ustavičně. Kde pak my ho dáme ostříhat? Už vypadá 

legračně a chová se čím dál solidněji každému se líbí.“691 A obzvlášť kozlí rodina vyžadovala 

pozornost. ,,Koza začíná stát na nohou, kůzlata se hrabou…692 S kozou není špatné, musí se 

za den jednou vydojit kapka mlíka, což nechtěla nechat, musil jsem ji napřed držet a uctívat 

řepou, ale zvykne taky. Jinak je to zvíře báječné, bylo by ho tuze škoda. Měl jsem hlavně 

strach, nebudou-li přemrzlé nohy. Nezdá se.“693  

Oblíbeným námětem se staly příhody se psem Žočkem, kterého měli Kavánovi po 

zemřelém Janu Šírovi. ,,Trpí teď jako já, celou tu dobu namáhá hlavu, jak se k Vám dostal. 

Líhá dle libosti na rozestlané posteli vzadu, ale oči má nejvíc otevřené a náramně smutné 

a jak jsou za vraty nóbl lidi,  obzvláště s autem neudržíme ho, dělá strašné kusy, 

neposlechne nás. Všechno by jim snesl, když jsou uvnitř (patrně aby mu dopomohli k Vám.) Se 

zlou na něho za nic nemůžeme, tak s ním nic nesvedeme, taky je teď silák – sestra ho s jídlem 

neošidí. ráčíte  znáti,  jí co chce a kdy chce, a je silnější též, že někdy lítá do úpadu v zahradě 

a skáče do velké výšky – na některých místech přelít přes plot! – ale jeho mysl je u Vás On tu 

bezpochyby nadobro zdivočí, ale jinak to nejde, snažně za odpuštění prosím Mohl bych už 

o něm psát kroniky694…teď je krásné moc Žočkovi ujíždějí nohy na tom taky, když se rozběhne 

ke vratům. Má teď spoustu známých na starosti a už jim podává tlapu skulinou, ovšem ho 

držíme doma, leží na okně u šenktyše695 a ostřížuje,696 jak je někdo u vrat, zařve697 velkým 

hlasem a sápe se oučinkovat venku698“699 Později vlastnili Ďolíka. ,,Dolík700 je tady v živlu 

                                                                                                                                                         
688 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000248 (č. 126). Dvojlist formátu 11,2 x 17,3 cm, psáno perem na 

straně 1 a 3, papír linkovaný, datace: /5. 11./, místo odeslání: [?]. 
689 Tj. loví hmyz. 
690 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000270 (č. 148). Dvojlist formátu 14,2 x 19,1 cm, psáno perem na 

straně 13, papír nelinkovaný, datace: /1. den, neděle/, místo odeslání: [?]. 
691 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000182 (č. 60). Dvojlist formátu 11,4 x 17,5 cm, psáno perem na 

straně 14, papír linkovaný, datace: [?], místo odeslání: [?]. 
692 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000215 (č. 93). Dvojlist formátu 10,9 x 17,5 cm, psáno perem na 

straně 1 a 3, papír linkovaný, částečně datováno. Obálka: Vysocevážená Paní, paní Pavla Kavánova, choť akad. 

malíře, Praha 12, Písecká 2221. I, datace: /31.3.1933/, místo odeslání: /Libuň/. 
693 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000201 (č. 80). Dvojlist formátu 10,9 x 16,7 cm, psáno perem na 

straně 14, papír linkovaný, datace: /16.11.1931/, místo odeslání: /Libuň/. Obálka: Velevážená Paní, paní Pavla 

Kavánova; choť ak. malíře, Nusle-Praha, Vlastislavova č. 3. 
694 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000145 (č. 23). Dvojlist formátu 13,6 x 21 cm, psáno perem na straně 

1 a 34, papír nelinkovaný, datace: [?], místo odeslání: [?]. 
695 Šenktyš, šenkovna, místnost v hospodě v domě ve Svobodných Hamrech, viz pozn. č. 298. 
696 Tj. hlídá. 
697 Tj. zaštěká. 
698 Tj. běží pozorovat, hlídat ven. 
699 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000153 (č. 31). Dvojlist formátu 13,5 x 21 cm, psáno perem na straně 

14, dopisní papír ,,František Kaván“ nelinkovaný, datace: /1929/, místo odeslání: [?]. 
700 Dolík, viz pozn. č. 686. 
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a ještě s ním ujde, jen někdy přelítne do Ramb.701 zahrady. Tuhle hnojili záchodovinou, a on 

se vrátil ve zlém stavu, měl toho pod krkem a na břiše spoustu  ještě když ho Mařenka702 

umyla (teplými mydlinami), což byla těžká operace, páchl dlouho.“703  

Po otci zdědil František zálibu v ornitologii a choval holuby. ,,Je to tu ostré, a bude 

dobře 2 měsíce zima ještě, jedna holubice už to odnesla, a druhým taky valně není. Včera ji 

p. Kubín vytáhl z holubníku mrtvou a Dolík704 ji zuřivě sebral, já hned neměl kdy za ním letět 

a ve vysokém sněhu honit v bačkorách, patrně ji někde sežral. My nic nezkazili, dával jíst 

p. Kubín. Prkýnko jsem přidělal sám a sype se jim na to i dává voda, i do holubníka.  Kdepak 

takovou psinu705 by mohli vydržet, ostrý vítr! … Pan Kubín by k tomu holubovi opatřil prý 

holubici někde – nějakou pštrosku706 – máme to dovolit?707 Z ornitologického spolku (pro 

ochranu ptactva) přišla přihláška a psaní, že p. jednatel Forman708 mě navrhl jako nadšeného 

ftákaře709 (a ten předseda, p. Musílek710 z Bohdanče byl taky na zahájení naší výstavy 

v Pardubicích711). Tak jsem 20 Kor. poslal s přihláškou s podotknutím, že jim teď mnoho 

platen nebudu, protože mám v nepořádku brka,712 aby mě zatím zařadili mezi ptáky exotické 

(chtěl jsem napsat vlastně ,,trulanty“).“713  

Hodně se věnoval zahradě, a když už nemohl sám, tak se o ni starali zahradníci a sestra 

Mařenka s Pavlou. ,,Na zahradě sucho. Zahradník Ti přinesl 1 rebarboru, je zasazena vzadu 

a zalévá.“714  V tomto směru je pro něj Pavla královnou zahrady. ,,Záhonů zeleninových plno 

čeká na královnu zahrady a my ještě toužebněji, jen kdyby bylo počasí!“715 Ruku v ruce s tím 

jdou naprosto běžné informace, týkající se např. jídla, potravin a provozu domácnosti. ,,Ing. 

                                                 
701 Tj. Rambouskovy zahrady. 
702 Marie Kavánová, Mařenka, sestra F. Kavána, viz pozn. č. 26. 
703 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000204 (č. 82). Dvojlist formátu 10,8 x 16,7 cm, psáno perem na 

straně 13, papír linkovaný, datace: /1931/, místo odeslání: /Libuň/. Obálka: Velevážená Paní, paní Pavla 

Kavánova, choť ak. malíře, Nusle-Praha, Vlastislavova ul. č. 3., přízemí. 
704 Dolík, viz pozn. č. 686. 
705 Tj. špatné počasí. 
706 Tj. Moravský pštros, plemeno holuba. 
707 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000201 (č. 80). Dvojlist formátu 10,9 x 16,7 cm, psáno perem na 

straně 14, papír linkovaný, datace: /16.11.1931/, místo odeslání: /Libuň/. Obálka: Velevážená Paní, paní Pavla 

Kavánova; choť ak. malíře, Nusle-Praha, Vlastislavova č. 3. 
708 Forman, jednatel ornitologického spolku. 
709 Tj. ptákaře, ornitologa. 
710 Musílek, předseda ornitologického spolku. 
711 Patrně výstava Kavánových obrazů, doplněných o obrazy Jana Šíra, v Pardubicích v roce 1934. 
712 Tj. nohy, ruce. 
713 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000221 (č. 99). Dvojlist formátu 14,6 x 22,3 cm, psáno perem na 

straně 13, papír nelinkovaný, datace: 19. 1. 1934, místo odeslání: [?]. 
714 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000215 (č. 93). Dvojlist formátu 10,9 x 17,5 cm, psáno perem na 

straně 1 a 3, papír linkovaný, částečně datováno. Obálka: Vysocevážená Paní, paní Pavla Kavánova, choť akad. 

malíře, Praha 12, Písecká 2221. I, datace: /31.3.1933/, místo odeslání: /Libuň/. 
715 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000243 (č. 121). Dvojlist formátu 10,9 x 17,3 cm, psáno perem na 

straně 13, papír linkovaný, nedatováno. 
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Mysliveček716 nám tu dal bednu vína to, jsme ovšem nenačali je pro Tebe. To telecí Máňa 

zrovna nesla, když vybírala Tvé psaní, a lidem řekneme, že jsme měli půl velryby. Oběd 

dnešní kapustové řízky s nastavovancem, jablkový závin. džber černé kávy.“717  

Zajímavostí je také Pavlin kurz autoškoly. ,,Myslím, že tak bude pro Tebe nejlepší, 

kdyby se doma řídilo třeba bys musila kolikrát doma zbytečně čekat A mě odvážet nespěchej, 

až budeš mít s autoškolou atd. u konce.“718 

 

3. 7. 22 Dolní Kalná 

Smutnou epizodou bylo jeho přesídlení do Dolní Kalné, kde roku 1937 Kavánovi 

koupili vilu.719 Poprvé si tu zřídil rozlehlý ateliér, z něhož se ovšem dlouho neradoval. Zastihl 

jej zde totiž zábor pohraničí, věštící zlověstné události. Protože se nemohl po okolí volně 

pohybovat, vrátil se znovu do Libuně. Bylo to jeho poslední, devatenácté stěhování. 

Kavánovo dílo představovalo v době sklánějící se demokracie na sklonku třicátých let bez 

ohledu na svoji technickou úroveň značnou duchovní posilu národnímu uvědomění. Umělec 

byl uznáván jako největší krajinář své doby a považován i jako osobnost za národní hodnotu. 

Hojně navštěvované výstavy po českých a moravských městech dávaly jejich obyvatelům 

alespoň náznakem procítit malířovo vytržení nad krásami rodné země, ohrožované ze všech 

stran fašistickou mocí. Rozpoutání válečného zápasu nesl velmi těžce a z korespondence 

s přáteli vysvítá, že základním pocitem byla zuřivost a nechuť k malování.  

Toto období připomíná finanční příspěvek pro malíře od Národního souručenství.720 

,,Obdržel jsem od slovutné Kulturní rady Národního souručenství 4000 Kč prostřednictvím 

banky a posílám poděkování.“721 

 

 

 

                                                 
716 Mysliveček, inženýr, zprostředkovatel prodeje Kavánových obrazů, obzvláště v letech 19211925. 
717 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000217 (č. 95). Dvojlist formátu 11 x 16,7 cm, psáno perem na straně 

14, papír nelinkovaný, datace: 24. 12. 1933, místo odeslání: Praha. Obálka: Vysocevážená Paní, paní Pavla 

Kavánova choť akad malíře, Prostějov na Moravě, Grandhôtel. Razítko: nečitelné. 
718 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000277 (č. 155). Dvojlist formátu 11,2 x 14,3 cm a list formátu 

11,2 x 14,4 cm psáno perem na straně 15, dopisní papír ,,František Kavan, akad. malíř“ nelinkovaný, datace: 

[?], místo odeslání: [?]. 
719 Tj. vila v Dolní Kalné čp. 40, viz pozn. č. 271. 
720 Národní souručenství, jediná legální povolená politická strana v protektorátu Čechy a Morava, vznikla 

21. března 1939 v čele s Emilem Háchou, mělo se stát masovou organizací, který by byla oporou protektorátní 

vlády a prezidenta, v období 19391941 vystupovalo na obranu československé autonomie, některé její složky 

přímo spolupracovaly s odbojem. Od roku 1941 převládla politika loajality s německými okupanty. 15. ledna 

1943 bylo souručenství zlikvidováno a změněno na korporaci s převážně kulturními a výchovnými úkoly. 

Sdružovalo téměř všechny mužské státní příslušníky protektorátu, ženám a Židům nebylo členství povoleno. 
721 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000267 (č. 145). List formátu 14 x 20,5 cm, psáno perem na straně 1, 

papír nelinkovaný, datace: [?], místo odeslání: [?]. 
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3. 7. 23 Krajinářovy 75. narozeniny 

V létě 1941 se přiblížily Kavánovy pětasedmdesátiny a pocty s tím spojené. 

,,K nešťastné 75ce chtějí na mně s kolika stran vzpomínky to mám teď velkou radost, když 

sotva vím, je-li čtvrtek nebo pátek a kam jsem si kterou škatuli dal.“722  

Hlinsko tehdy uskutečnilo dosud největší výstavu Kavánových obrazů, 612 kusů, 

udělilo mu čestné občanství stejně jako Vítanov a Svobodné Hamry, pojmenovalo po něm 

turistickou stezku723 a Kaván se nechal nakonec zlákat i na vernisáž.724 Hlinecké setkání bylo 

jedním z posledních radostných okamžiků Kavánova naplněného života. V září roku 1941 se 

objevil ještě v Praze na své výstavě v Jednotě umělců výtvarných, ale táhlo jej to zpět za 

klidem a zimou rodného kraje. Vroucně si přál dožít se osvobození a navštívit opět rodiště 

a hrob rodičů v Poniklé. Byl přesvědčen, že zůstal svému rodnému místu umělecky hodně 

dlužen, a proto se chystal oslavit je po osvobození cyklem velkých pláten z okolí Víchovské 

Lhoty. 

Pro Kavána nebylo překážkou v malování prodělané nemoci, ani pokročilý věk. 

,,S malováním snad trochu svedu, na ty 2 velké staré725 se mně podařilo nakreslit i podklad 

a pro tu milostpaní nejde valně726 protože už taky v Hrabačově727 nepamatuju, ale 

rozkucháno728 mám.“729 I přes občasné zdravotní komplikace nepřestával pracovat, vždy si 

našel cestu, jak si malování upravit pro své potřeby. ,,Hodlám, už brzo začít podle studiiček 

menší obrázky, a to ne u okna, nýbrž u pohovky. Když bude svítit slunce, a to ne dlouho, 

v bačkorách arci a pod nohama tlustý koberec.“730 ,,…kdybych mohl jako ve Svobodných 

Hamrech,731 vyletěl bych se ,,šelmosmrtem“732 a namaloval i tady věci báječné. Ale pekelná 

muka musím vytrpěti, jen jednou nebo dvakrát denně se trochu nahastroším,733 a projdu se po 

světnici, aby noha nestrnula a Dolikus Malikus734 běhá se mnou. U postele se zastavíme 

                                                 
722 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000261 (č. 139). List formátu 14,5 x 23,2 cm, psáno perem na straně 

12, papír čtverečkovaný, datace: /1941/, místo odeslání: [?]. 
723 Více o turistické trase napsal Jaroslav CHVOJ, Jaroslav: Cesta mistra Františka Kavána. Převzato ze M. 

ZACHAŘ.: …2009, s. 178. 
724 K vernisáži výstavy v Hlinsku k mistrovým narozeninám napsal více Arnošt KRUS, Arnošt: Moje vzpomínka 

na mistra Kavána. Převzato ze M. ZACHAŘ, M.: …2009, s. 180187. 
725 Tj. obrazy. 
726 Tj. dobře. 
727 Tj. část města Jilemnice. 
728 Tj. rozpracováno. 
729 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000261 (č. 139). List formátu 14,5 x 23,2 cm, psáno perem na straně 

12, papír čtverečkovaný, datace: /1941/, místo odeslání: [?]. 
730 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000241 (č. 119). List formátu 14,3 x 34 cm, psáno perem na straně 

12, papír čtverečkovaný, datace: 15. 1. 1941, místo odeslání: [?]. 
731 Svobodné Hamry, viz pozn. č. 298. 
732 Šelmosmrt, viz pozn. č. 295. 
733 Tj. obleču. 
734 Dolík, viz pozn. č. 686. 
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a dělá rámus,735 abych ho mydlil736 a zpíval mu což, doprovází bručením. A u druhé pohovky 

tak zas, to je náš zdravotní celý výlet. Nahoru ani pomyšlení! Když něco potřebuju, přinesou 

mně. Jen kdyby nebylo dál se mnou hůř, zima ohromná teprve přijde! Mám též úmysl později 

něco menšího podle studie dělat dole, až jak bude. Ale nade vše jsi mě nyní posílila, Pavlo 

nejdražší a Srdce nejlepší ve světě, kéž je mně dopřáno, jestli se odvděčiti! Líbá Tě v slzách 

krvavých tvůj Franta.“737 

Potvrzuje to i dopis Kavánovy sestry Mařenky,738 který byl připsán na jeden z dopisů. 

,Nejmilejší Pavlinko! Jsem velice šťastna, že Vám mohu napsat, že Františkovi lépe. Ono to 

nebylo zlé, ale na nohy nemohl se dostat, aby chodil víc. Dnes píše tohle psaní u stolu. 

Starost, že F.739 půjde nahoru do ateliéru, nemějte. Chce si to,740 aby mu ušla chvíle, sestaviti 

dole.“741 

Pociťoval smutek v době, kdy byl od Pavly odloučen. ,,Čas se tak smutně vleče za Tvé 

nepřítomnosti, třeba člověk podnikal všelijaké věci, aby z toho trochu vyšel. Pustil jsem se ale 

do 2 lepenek742 podle nejstarších Vítanovských věcí, abych na to musil dávat pozor, podzimní 

na silnici za Rváčovem s jeřáby a pak velkou vodu podle škrábu743 od našeho baráku, je to po 

čertech těžké, ale doufám, že přemohu teď už nakresleno. Tak zatím nechám schnout podklad 

a budu zkoušet jeden Hrabačovský zimní.744 Ty nové velké bych rád udělal ještě pro výstavu 

nějakou.“745 Pracovní elán ho ale neopouštěl. ,,Tak to tu všecko pokračuje pomalu nejvíc 

malování. Ten s borovicemi746 jsem musil nechávat zaschnout, ten pro Pardubice dal práce 

jako možná Polabiny velké,747 a jeden větší, na lepence, jarní jsem teprve nakreslil. 

Připravuju ještě větší pro malování venku, bude potřeba brzo.“748 

                                                 
735 Tj. štěká. 
736 Tj. hladil, drbal. 
737 Výňatek z PNP, f. FK, sign.  LA 71/71 000228 (č. 106). Dvojlist formátu 14,5 x 21 cm, psáno perem na 

straně 14, papír čtverečkovaný, datace: 13. 1. 1941, místo odeslání: [?]. 
738 Marie Kavánová, Mařenka, viz pozn. č. 26. 
739 Tj. František Kaván. 
740 Tj. potřeby k malování. 
741 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000241 (č. 119). List formátu 14,3 x 34 cm, psáno perem na straně 

12, papír čtverečkovaný, datace: 15. 1. 1941, místo odeslání: [?]. 
742 Tj. obrazů malovaných na lepence. 
743 Tj. obrazu, náčrtu. 
744 Tj. obraz se zimním motivem obce Hrabačov. 
745 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000232 (č. 110). List formátu 15,3 x 23,1 cm, psáno perem na straně 

12, dopisní papír ,,František Kaván ak. malíř, Libuň u Jičína 117“ nelinkovaný, datace: 2. 3. 1941, místo 

odeslání: Libuň. 
746 Tj. obraz s motivem borovic. 
747 Tj. obraz velkého formátu s motivem Polabin. 
748 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000236. Dvojlist formátu 14,6 x 22,2 cm, psáno perem na straně 13, 

dopisní papír ,,František Kavan, akademický malíř“ nelinkovaný, datace: /3. 5. 1941/, místo odeslání: /Libuň/. 

Obálka: Vysocevážená, Milostivá Paní, Pí Pavlinka Kavánová, Choť ak. malíře (v Libuni), Praha XII., Slezská č. 

118. II. posch., č dveří 7. Razítko: 3. 5. 1941, Libuň. 



94 

 

,,Bože kdybych já s Tebou děvče zlaté zas vésti ten radostný život jako dříve, jak bych si 

teď toho vážil jinak předrahá má ženo milovaná. Doufejme, že někdy bude i to, jen válka, 

válka, mají to všichni! Bylo by krásné kdybychom se přes Svobodné Hamry spolu projeli, sám 

bych nechtěl, bylo by strašně smutné. Pane Bože to tam byl člověk ubožák a svině, odpust, 

odpust, zlatá ženo. V na tu stranu je to jako do pekla, Macoun749 tam taky v našem baráku 

zařval,750 totiž jinde, ale tam to nahráb751 u toho okna strašného. Tady ostatně letos 

nemůžeme nic vyčítat, to bylo možná tak děsné jako v Hamřích6“752 

František Kaván zemřel 16. prosince 1941. Od 20. prosince téhož roku leží na hřbitově 

v Libuni.  

 

3. 7. 24 Pavla Kavánová-Šírová – František Kaván 

Druhé malířovo manželství nebylo dosud ve středu badatelského zájmu. Korespondence 

z tohoto období o životě umělce přináší mnoho rozšiřujících informací ohledně Kavánovy 

tvůrčí činnosti, výstavních aktivitách či místech, která považoval za inspirující. Odstavce 

dopisů zaplněné praktickými záležitostmi střídají vyprávění o událostech všedních dnů či  

velmi soukromá a emocionálně naplněná vyznání. Značné množství dopisů, které své Pavle 

napsal, vykresluje atmosféru malířovy domácnosti a dává příležitost čtenáři zastihnout Pavlu 

s Františkem při práci doma i v plenéru, organizaci a návštěvě výstav, prodeji obrazů, ale 

i v situacích, kdy jim nebylo nejlépe, a potřebovali vzájemnou podporu. 

Dopisy, které František třináct let adresoval své Pavle, odhalily dosud nepoznané 

krajinářovo nitro. Osud svedl k sobě dva ovdovělé milovníky umění, kteří hledali další smysl 

života. Chopili se příležitosti a každý po svém. Sílu Pavliných citů chovaných ke Kavánovi 

není jednoduché odhadnout. Patrně hledala pomoc a zázemí, a tím, že ji sama nabídla 

ztracenému malíři, získala věrného milujícího a oddaného přítele. Poznala, že Kaván tápe 

a neví, jak dál naložit se svým údělem. Nabídla mu svou ruku a provedla jej poslední etapou 

jeho života. Dala mu smysl a řád, a umožnila tím, aby Kaván dál oslavoval českou krajinu 

svými obrazy, a široká veřejnost je mohla obdivovat ve výstavních sálech. Ve stejný okamžik 

zkoušený, smutný a uzavřený malíř potkal svoji Hvězdu, která patřičně rozzářila poslední 

roky jeho života a dala novou jiskru jeho malování, bez kterého by nemohl být.  

                                                 
749 Gustav Macoun (1892–1934), studium na AVU v Praze, žák Vlaha Bukovace a Antonína Slavíčka. 
750 Tj. zemřel. 
751 Tj. si způsobil. 
752 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 000235 (č. 113). Dvojlist formátu 15,4 x 23,1 cm, psáno perem na 

straně 13, dopisní papír ,,František Kaván ak. malíř, Libuň u Jičína 117.“ nelinkovaný, datace: 2. 5. 1941, místo 

odeslání: [?]. 
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4. František Topič753 

František Topič754 se narodil 20. listopadu 1858 ve Chvalíně, v části obce Nové Dvory 

u Roudnice nad Labem, v rodině sedláka. Jako pomocník u kupce v Lounech vychodil reálku, 

poslední třídu v Ústí nad Labem německou, bez nejmenší předběžné znalosti němčiny, 

podobně poté pokračoval na obchodní akademii v Praze a stal se účetním.755 Přispíval pod 

pseudonymem Fr. Chvalínský756 do Českých novin a zajímal se o sociální a vzdělávací 

problémy mládeže. Jeho články zaujaly vydavatele deníku České noviny Františka Šimáčka757 

a zaměstnal ve svém závodu – Knihkupectví F. Šimáčka, Ferdinandova třída758 č. 9 v Praze. 

Mladý Topič se tam seznámil s Šimáčkovou neteří Terezií Šulcovou, která u Šimáčků bydlela 

a pracovala. Získala dobré základy ke knihkupecké profesi od první ženy Františka Šimáčka 

Ludmily, která byla propagátorka samostatnosti žen v povolání, překladatelka a podnikatelka 

prvního obchodu se šicími stroji v Čechách.759  

František Topič a Terezie se rozhodli vzít a F. Šimáček oběma pořídil z Tereziina věna 

knihkupecký krám podle návrhů architekta Jana Zeyera760 a opatřil pro něj na své jméno 

knihkupeckou koncesi, pod názvem ,,knihkupectví F. Šimáčka.“  

Ferdinandova třída, kde sídlil Topičův knihkupecký krám, se po znovuotevření 

Národního divadla v roce 1883 postupně stávala společenským centrem Prahy. Vytvářela 

českou protiváhu k převážně německé ulici Na Příkopech.761 Na Ferdinandově třídě, v jedné 

budově,762 vybudoval knihkupectví, nakladatelství, umělecký salon i reprezentační byt, kde se 

manželé usadili. 

 

4. 1 Topičovo knihkupectví a nakladatelství 

Nakladatelskou činnost zahájil Topič v roce 1884 prvním svazkem Sebraných spisů 

Václava Beneše Třebízského vydaných v levné unifikované obálce s kresbou od Adolfa 

                                                 
753 Následující kapitola vychází z mé diplomové práce viz E. CHARVÁTOVÁ: František Kaván – přátelství 

v korespondenci… 
754 František Topič (1858–1941), viz pozn. č. 4. V textu jméno Františka Topiče vzhledem k častému výskytu 

zkracuji nebo používám pouze jeho příjmení. 
755 M. BLEKASTAD-TOPIČOVÁ: Bestia Triumpahns … 
756 František Topič se narodil ve Chvalíně, který je součást obce Nové Dvory. 
757 František Šimáček (1834–1885), český nakladatel a novinář, majitel Knihkupectví F. Šimáčka na tehdejší 

Ferdinandově třídě v Praze. Šimáčkova neteř Terezie se stala manželkou Františka Topiče. 
758 Dnešní Národní třída v Praze. 
759 G. DUPAČOVÁ-A. ZACH: Topičův dům…, s. 5. 
760 Jan Zeyer (1847-1903), český architekt, kreslíř, stavitel a publicista. Působil a tvořil v Praze a přechodně také 

v Roudnici nad Labem, poblíže kterého je Chvalín, odkud pocházel F. Topič. Byl bratrem spisovatele Julia 

Zeyera.  
761 G. DUPAČOVÁ-A. ZACH: Topičův dům…, s. 5. 
762 Ferdinandova třída č. 9, dnes Národní třída č. 7 v Praze. 
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Liebschera.763 V roce 1885 neočekávaně zemřel František Šimáček.764 Topič získal jeho 

koncesi na své jméno a v roce 1886 poprvé vydal pod svým jménem díla Karla Havlíčka 

Borovského a Jana Nerudy.765 V témže roce s ním začal spolupracovat ilustrátor Viktor 

Oliva,766 s nímž je spojena nejvýraznější podoba Topičových knih. Oliva pro Topiče vytvářel 

litografické plakáty, které zvaly k návštěvě Topičova Salonu, a staly se ve své době známé po 

celé Evropě.767 Později spolupracoval také s Jaroslavem Bendou,768 Josefem Wenigem769 

a Cyrilem Boudou.770 Humoristický časopis Švanda dudák Ignáta Herrmanna771 převzal Topič 

do svého nákladu v roce 1887 a s Herrmannem přišel okruh autorů a výtvarníků, kteří do 

dlouhou dobu tvořili základní autorský okruh Topičova nakladatelství.772  

 Topič rozšířil svou koncesi o obchod s uměleckými výrobky a hudebninami. 

Hudebniny později ze sortimentu vypustil, ale v roce 1894 otevřel tzv. Topičův salon.773 

Koncem 80. let 19. století se Topičovo knihkupectví a nakladatelství rychle dostalo 

mezi nejvýznamnější pražské nakladatelské domy. Topičův závod byl vybudován na soudobé 

české poezii a próze a na výpravných uměleckých publikacích, které odrážely národní 

hodnoty. S tímto souvisí program uměleckého oddělení, které prodávalo autorské kopie 

i reprodukce populárních děl českého soudobého umění.774 V roce 1894 Topič připojuje 

v podobném duchu vedený tzv. Topičův salon vybudovaný v nádvoří nakladatelského domu 

podle návrhu Jana Zeyera.775 Knihkupectví pečlivě budovalo cizojazyčný sortiment 

s výraznou orientací na francouzskou literaturu. Tradiční produkce knihkupectví orientovaná 

na české autory a zároveň otevřenost světu v knihkupeckém sortimentu byly základním 

charakteristickým rysem Topičova závodu do přelomu 19. a 20. století. Knihy byly cenově 

dostupné a umělecky velmi dobře zpracované. František Topič a jeho závod zaujal v průběhu 

                                                 
763 Adolf Liebscher (1857–1919), viz pozn. č. 263. 
764 František Šimáček (1834–1885), viz pozn. č. 190. 
765 G. DUPAČOVÁ-A. ZACH: Topičův dům…, s. 5. 
766 Viktor Oliva (1861-1928), portrétista, ilustrátor, grafik, redaktor, absolvent AVU v Praze u Františka 

Sequense, pracoval pro nakladatelství Jan Otto a jako ilustrátor pro Františka Topiče. Stal se jeho 

spolupracovníkem a výtvarným poradcem závodu, navrhoval plakáty a knižní vazby. 
767 Spoluprací Viktora Olivy a Františka Topič vzniknul plakát na Světovou výstavu v roce 1900 v Paříži, na 

kterém elegantní Pařížanka vítá Češku ve venkovském kroji, v dané době velmi oblíbený a rozšířený. 
768 Jaroslav Benda (1882–1970), pedagog, grafik, malíř, typograf, ilustrátor, redaktor, mozaikář, zlatník, kurátor. 
769 Josef Wenig (1885–1939), malíř, scénograf, ilustrátor. 
770 Cyril Bouda (1901–1984), typograf, malíř, grafik, ilustrátor, pedagog. 
771 Ignát Herrmann (1854-1935), český spisovatel, redaktor a humorista. Proslul fejetony, povídkami a romány 

z pražského prostředí. V roce 1882 založil humoristický časopis Švanda dudák, s kterým v roce 1887 přešel pod 

nakladatelství F. Topiče, s kterým zahájil dlouholetou spolupráci. Od roku 1885 byl redaktorem Národních listů. 
772 G. DUPAČOVÁ-A. ZACH: Topičův dům…, s. 5. 
773 Tamtéž, s. 6. 
774 Tamtéž, s. 6. 
775 Jan Zeyer (1847-1903), viz pozn. č. 760. 
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let nezaměnitelnou pozici v trojhvězdí velkých pražských firem Otto776 – Topič – Vilímek777 

a jako jediný ze zmíněných domů měl galerii - Salon. V roce 1899 spoluzaložil Českou 

grafickou unii.778  

Topičovi v roce 1913 firmu přeměnili na veřejnou obchodní společnost tvořenou 

Františkem Topičem, jeho ženou Terezií a synem Jaroslavem.  

Nově vzniklou Československou republiku nakladatel podpořil velkým peněžním 

obnosem, jeho manželka věnovala i většinu svých šperků. Tento vstřícný krok byl pro 

Topičovi zklamáním, protože berní úřad nařídil revizi účtárny podniku, aby ověřil, jestli se 

nejedná o ulité peníze. Revize našla vše v pořádku, ale celá situace byla pro Topičovi 

urážkou, kterou těžko nesli.779 

Firma prosperovala až do 30. let, kdy na ni začal doléhat opadající zájem o národní 

program, tvořící základ nakladatelství. Světová hospodářská krize a náhlá smrt Topičova syna 

Jaroslava v březnu roku 1936 byla impulzem k radikální změně. Sedmasedmdesátiletý 

František Topič zůstal jediným majitelem firmy.780 Po smrti syna Jaroslava se Topič 

rozhodnul v roce 1936 prodat dům na Národní třídě i firemní název majiteli brněnské Lidové 

knihtiskárny Jaroslavu Stránskému,781 který do něj přenesl deník Lidové noviny 

a nakladatelství Fr. Borový.782 František Topič zemřel 29. března roku 1941 v Praze. 

Publikace a další texty věnující se otázce knižní produkce, plakátové, divadelní 

a výstavní činnosti Topičova salonu jsou uvedeny v kapitole 1. 3. 

 

4. 2 Osobnost Františka Topiče 

Na vlastenectví a protiněmeckou tendenci Topičova krámu poukazoval i nápis v češtině, 

francouzštině, polštině a ruštině, ale ne v němčině. Při pozdějším zaměření na cizojazyčnou 

literaturu se Topič zaměřil na francouzskou literaturu. Přestože mezi jeho přátele patřil Karel 

Kramář a JUDr. Přemysl Šámal byl jeho advokátem, nikdy nevystupoval politicko-stranicky. 

Propagoval českou literaturu a kulturu. Vážil si každého, kdo usiloval o dobro.783 

                                                 
776 Jan Otto (1841-1916), český nakladatel a tiskař. Mezi nejznámější počiny Ottova nakladatelství patří Ottův 

slovník naučný (27 dílů vzniklých mezi lety 1888 a 1908). Mezi časopisy vyniká Zlatá Praha. 
777 Josef Richard Vilímek (1835-1911), žurnalista, redaktor a tiskař. Mezi hlavní zájmy Vilímkova nakladatelství 

patřilo vydávání Humoristických listů, časopisu Obrazy života a časopisu Malý čtenář. 
778 G. DUPAČOVÁ-A. ZACH: Topičův dům…, s. 6 a 33. 
779 M. BLEKASTAD-TOPIČOVÁ: Bestia Triumpahns… 
780 Manželka F. Topiče Terezie zemřela v roce 1924. 
781 Jaroslav Stránský (1884–1973), viz pozn. č. 91. 
782 Nakladatelství Fr. Borový Jaroslav Stránský převzal od brněnského nakladatele Františka Borového v roce 

1928 a v roce 1936 podnik převedl do Prahy, kde od Františka Topiče odkoupil dům na Národní třídě a celý 

závod Topičovo vydavatelství, i se salonem. 
783 M. BLEKASTAD-TOPIČOVÁ: Bestia Triumpahns… 
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Topič si zakládal na spolehlivém a pracovitém personálu, který většinou sám vyučil. 

Hleděl především na poctivost, zájem, pracovitost a slušné chování. Byl přísný k sobě i jiným, 

ale měl pro své zaměstnance lidské porozumění. Snažil se pomáhat nemajetným k vzdělanosti 

a duchovnímu vývoji a tím i k vyšší kvalitě a smyslu jejich práce i života.784 

 Topič přicházel ráno do knihkupectví první a odcházel poslední. Pracoval v malé 

postranní místnosti, otevřené do prodejny, přístupný každému. Mnoho toho nenamluvil, ale 

nic mu neušlo. Dovedl pochválit i ukázat, často sám obsluhoval, kdy bylo zapotřebí. Personál 

tvořil u Topičů soudržnou rodinu, mnozí zůstali po celý život. Bral se ohled na jejich mínění 

i rodinné poměry, což tehdy nebývalo zvykem.785 

Knihkupec Leoš Karel Žižka ve svých pamětech na F. Topiče vzpomíná jako na 

černovlasého a černovousého člověka, nemluvného a vždy zasmušilé tváře. V pozdějším věku 

nosil na očích skřipec.786 Topiče jeho přátelé škádlili tím, že se měl podobat Janu Husovi 

z Brožíkova obrazu,787 což přijímal s úsměvem.788 

 

4. 3 Topičův salon 

Topičův salon byl nejdéle působící soukromou galerií v Praze. S několika přestávkami 

existoval od podzimu roku 1894 až do přelomu let 1949 a 1950, kdy byl změněn na Výstavní 

síň Československého spisovatele.  

V roce 1886 Topič rozšířil svou koncesi o obchod s uměleckými výrobky 

a hudebninami. Od hudebnin později ustoupil, ale program uměleckého oddělení předjímal 

vlastní Topičův salon. Vzniknul tak ,,Ústřední závod umělecký“ nabízející autorské kopie 

i reprodukce populárních děl českého soudobého umění.789 

Reklama v periodiku, které Topičovo nakladatelství vydávalo za účelem propagace 

svých knih a dalšího zboží (Oznamovatel knihkupectví F. Topiče v Praze), vycházela 

pravidelně reklama s textem: 

,,Obrazy českých umělců. Přátele umění upozorňujeme na svůj nově zřízený Ústřední 

závod umělecký ve zvláštních rozsáhlých místnostech vedle našeho závodu knihkupeckého 

(Ferdinandova třída číslo 9.), kde stále vystaveny jsou ku prodeji v mírných cenách 

a u velikém výběru původní obrazy a sochy českých umělců. Naskytuje se tudíž mimořádná 

příležitost každému, kdo opatřiti si míní buď k výzdobě své domácnosti aneb za dar k různým 

                                                 
784 Tamtéž. 
785 Tamtéž. 
786 L. K.  ŽIŽKA: Paměti a osudy…, s. 364. 
787 Tj. Václav Brožík: Mistr Jan Hus před Kostnickým koncilem (1883). 
788 L. K. ŽIŽKA: Paměti a osudy… , s. 209. 
789 G. DUPAČOVÁ-A. ZACH: Topičův dům…, s. 5; V. KORDASOVÁ: Trojhvězdí… Brno 2008, s. 26. 
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příležitostem nějaké dílo umělecké, vybrati si z naší bohaté kolekce, v níž zastoupeni jsou 

pracemi svými naši nejpřednější umělci, a opatřiti si tak dílo v pravdě umělecky cenné za ceny 

poměrně nízké. Ústřední závod umělecký jest otevřen po celý den (od 8 hodin ráno do 

7 ½ hod. večer), v neděli a ve svátek dopoledne, a jest každému interesentu vstup volný. 

… opatřuje též malby podobizen od umělců osvědčených, z nichž každý svým jménem již ručí 

za skutečné umělecké dílo. Rovněž nabízíme své prostřednictví v případech, de se jedná o 

různé zakázky, spadající v obor výtvarných umění.“790 

Historie salonu lze rozdělit do čtyř etap, které se odlišují vždy novým umístěním salonu 

v rámci Topičova závodu.791 

 

4. 3. 1 První salon 

První salon zřídil F. Topič v původním sídle svého podniku na Ferdinandově třídě 

č. 9 v přízemí nádvorní přístavby se skleněnou střechou navržené Janem Zeyerem.792 Tato 

výstavní síň byla veřejnosti otevřena po pět sezón (říjen 1894 – květen 1899) a pražskému 

obyvatelstvu poskytovala stálý kontakt se současným uměním. Ve své době neměla 

srovnatelnou domácí konkurenci. 

Přidružení soukromé galerie k nakladatelství a knihkupectví, předurčené nejen 

obdobnými zájmy, ale i společnou koncesí, mělo v Praze jistou tradici, reprezentovanou 

nakladatelem a obchodníkem s obrazy Mikulášem Lehmannem793, který již na začátku 70. let 

zpřístupnil ,,stálou výstavu“ na Ferdinandově třídě, a nakladatelem Aloisem Wiesnerem,794 

jehož galerii, činnou v letech 1887-1889 na Senovážném náměstí, usměrňoval výtvarný kritik 

a historik Karel Boromejský Mádl.795 

Topič měl podstatně příznivější ekonomické zázemí v hospodárně vedené firmě 

a překonával své předchůdce razantnějším podnikatelským duchem. Poutal pozornost publika 

reklamními kampaněmi, kde se výrazně uplatnily umělecké plakáty od spolupracovníka 

a výtvarného poradce Viktora Olivy.796 Vstupné stálo dvacet krejcarů, jednoduchý katalog797 

                                                 
790 Oznamovatel knihkupectví F. Topiče v Praze, č. 22, prosinec 1899. 
791 G. DUPAČOVÁ-A. ZACH: Topičův dům…, s. 37. 
792 Jan Zeyer, viz pozn. č. 760. 
793 Mikuláš Lehmann (1824/1827–1906), galerista, knihkupec a obchodník s obrazy v Praze. 
794 Alois Wiesner (1852–1924), papírník, knihtiskař, galerista a nakladatel v Praze. 
795 Karel Boromejský Mádl (1859–1932), historik umění, přední výtvarný a divadelní kritik 90. let 19. století, 

profesor na UMPRUM v Praze. 

v Praze. 
796 Viktor Oliva (1861-1928), viz pozn. č. 766. 
797 Na obálce katalogu se používala Topičova nakladatelská značka, k níž v roce 1897 přibylo označení Viktora 

Olivy v podobě populárního motivu Múzy s Athénou jako ochránkyní umění (k bustě ženy s vavřínem ve 

vlasech bylo připojeno malířské náčiní a slova a had jako Athéniny atributy). 
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většinou pouze se seznamem děl, informacemi o autorech, případně vysvětlení výtvarných 

kompozic děl, byl ke koupi za pět krejcarů.798  

Na přípravě výstavního programu se spolu s F. Topičem a V. Olivou podíleli bratři 

Terezie Topičové – Čeněk799 a Antonín Šulcové.800 Výstavy se vyznačovaly tematickou 

a kvalitativní pestrostí. Zahraniční umění střídalo domácí, individuální výstavy se střídaly 

s kolektivními. Ze zahraničních autorů převládalo zaměření na středoevropské autory 

s orientací na Mnichov a Berlín, odkud na výstavy přiváželi práce německých i slovanských, 

zejména polských, malířů. Ve snaze zaujmout veřejnost vycházelo vedení salonu vstříc oblibě 

návštěvníků v dílech výjimečných monumentálních formátů s poutavým námětem.801 

Topič ve svém salonu představoval často autory, kteří vzbuzovali v zahraničí senzaci.802 

Důležitým počinem byla Výstava grafického umění v listopadu roku 1896, včetně děl 

Heinricha Vogelera803 nebo Henry Toulouse-Lautreca,804 která si získala uznání mladé 

generace návštěvníků i umělců. Předznamenala jednu z budoucích oblastí zájmu Topičova 

domu.805 

Z počtu pětatřiceti výstav, uspořádaných v prvním Topičově saloně, mělo mírnou 

převahu české umění, které v salonu získalo prostor k veřejnému vystoupení. Výstavní síň 

byla otevřena celému spektru domácího výtvarného umění, od konzervativního až po 

modernu. Proběhly tu čtyři výstavy Umělecké besedy,806 v roce 1895 Jarní výstava českých 

umělců, které se zúčastnili představitelé generace Národního divadla (např. František 

Ženíšek,807 Václav Brožík,808 Bohuslav Schnirch809), tak mladší autoři (Viktor Oliva,810 Joža 

                                                 
798 G. DUPAČOVÁ-A. ZACH: Topičův dům…, s. 37. 
799 Čeněk Šulc, bratr Antonína Šulce a Topičovy manželky Terezie Šulcové. Bratři Šulcovi se spolu s Viktorem 

Olivou podíleli na programu Topičova salonu. 
800 Antonín Šulc, bratra Čeňka Šulce a Topičovy manželky Terezie Šulcové. Bratři Šulcovi se spolu s Viktorem 

Olivou podíleli na programu Topičova salonu. 
801 G. DUPAČOVÁ-A. ZACH: Topičův dům…, s. 37. 
802 Vystavovaným autorům a konkrétním dílům se věnuje Lenka BYDŽOVSKÁ v kapitole Topičův salon. In: 

G. DUPAČOVÁ-A. ZACH: Topičův dům…, s. 37-44. 
803 Henrich Vogeler (1872–1942), německý malíř, grafik, designér a architekt. 
804 Henry de Toulouse-Lautrec (1864–1901), jeden z nejvýznamnějších francouzských malířů konce 19. století, 

představitel impresionismu. 
805 G. DUPAČOVÁ-A. ZACH: Topičův dům…, s. 38. 
806 Umělecká beseda (UB), první český umělecký spojující umělce všech oborů – literáty, hudebníky 

a výtvarníky. Spolek byl založen v roce 1863 a jeho cílem bylo podporovat umění a domácí umělce všemi 

možnými prostředky. Později se UB stala spolkem přátel umění, pro které byly pořádány literární a hudební 

večírky, členské prémie v podobě hudebnin a výtvarných děl, dále také slosování o věcné ceny. V roce 1925 byla 

dokončena budova Umělecké besedy na Malé Straně, ulice kde byla postavena, byla přejmenována na Besední. 

V 50. letech 20. století přestala být UB komunistickému vedení vyhovující a od roku 1972 byla činnost UB 

postupně omezována. V roce 1960 byla její budova konfiskována. Činnost spolku byla obnovena v roce 1990 

a působí dodnes. 
807 František Ženíšek (1849–1916), český malíř, kreslíř, vystudoval AVU, kde později sám učil. Řadí se 

k umělcům ,,generace českého Národního divadla.“ 
808 Václav Brožík (1851–1901), český malíř, absolvent AVU v Praze, kde později působil, a výtvarné akademie 

v Drážďanech a Mnichově. Řadí se k umělcům ,,generace českého Národního divadla.“ 
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Úprka,811 Karel Vítězslav Mašek,812 Ludvík Kuba,813 Zdenka Braunerová,814 Jaroslav 

Věšín,815 Jaroslav Špillar816). Mnozí z nich vystavovali u Topiče i samostatně.817 

Mimořádně důležité byly pro Topičův salon vztahy se spolkem Mánes (S.V.U. 

Mánes),818 který sdružoval výtvarnou generaci 90. let. Spolek uspořádal v salonu v roce 1895 

posmrtnou výstavu předčasně zemřelého Myslbekova žáka Františka Hoška. Prostřednictvím 

Topičova knihkupectví spolek nakupoval řadu zahraničních publikací. Roku 1897 se 

disponent Topičovy firmy Čeněk Šulc819 stal přispívajícím členem Mánesa, od roku 1898 se 

k němu připojil i František Topič.820 V témže roce v saloně proběhly dvě členské výstavy. 

Topič měl hradit všechny náklady, tj. plakáty, inzerce, osvětlení atd., ale připadnul mu 

výtěžek ze vstupného. Spolek si navrhnul plakát k výstavě, výtvarníci dohlíželi na volbu 

dekorativních látek, které také obstaral Topič. Celkový vzhled výstavy vytvářel Spolek – 

sjednotili podlahu rohoží z kokosového pletiva, pod skleněný strop zavěsili závěs tlumící 

světlo, stěny potáhli tónovanou látkou a prosadili si rozvěšení obrazů pouze ve dvou řadách 

a při stěnách. Uměřená instalace v tehdejší Praze působila jinak a nově. Na výstavě se 

prezentovali přední představitelé Mánesa821 – Antonín Slavíček,822 Antonín Hudeček,823 Jan 

Preisler824 a další, obrazy zde vystavovali i méně známí členové. Spolku Mánes připadlo 5% 

z prodeje, zakoupeny byly pouze dvě práce v celkové ceně 200 zlatých. 825  

Finanční neúspěch umělce neodradil od uspořádání rychle následující výstavy 

v listopadu téhož roku. Úpravy výstavního prostoru se ujal jeden z architektů spolku, Alois 

                                                                                                                                                         
809 Bohuslav Schnirch (1845–1901), český sochař, absolvent výtvarné akademie ve Vídni a Mnichově, předseda 

výtvarného odboru Umělecké besedy a jeden z nejvýznamnějších sochařů ,,generace českého Národního 

divadla.“ 
810 Viktor Oliva (1861-1928), viz pozn. č. 766. 
811 Joža Úprka (1861–1940), moravský malíř a grafik. Jeho dílo dokumentuje folklór jižní Moravy konce 

19. a počátku 20. století. 
812 Karel Vítězslav Mašek (1865–1927), viz pozn. č. 231. 
813 Ludvík Kuba (1863–1956), český malíř, pedagog, hudebník a národopisec. Studoval na AVU u Maxmiliána 

Pirnera, později v Paříži a Mnichově, představitel českého impresionismu. 
814 Zdenka Braunerová (1858–1934), malířka, grafička, designérka, absolvovala soukromou malířskou školu 

Amálie Mánesové, posléze působila v Paříži.  
815 Jaroslav Věšín (1859–1915), český malíř, absolvent AVU v Praze a akademie v Mnichově, ve své tvorbě se 

soustředil na jihoslovanské motivy. 
816 Jaroslav Špillar (1869–1917), český malíř, historicky a národopisně orientovaný, malíř, absolvent AVU 

v Praze. 
817 G. DUPAČOVÁ-A. ZACH: Topičův dům…, s. 38. 
818 Tj. S.V.U. Mánes, viz pozn. č. 285. 
819 Čeněk Šulc, viz pozn. č. 799. 
820 G. DUPAČOVÁ-A. ZACH: Topičův dům…, s. 38. 
821 Tj. S.V.U. Mánes, viz pozn. č. 285. 
822 Antonín Slavíček (1870–1910), viz pozn. č. 274. 
823 Antonín Hudeček (1872–1942), český malíř, absolvent AVU v Praze u Maxmiliána Pirnera a Václav Brožíka, 

další studia podniknul v Mnichově, představitel české secese a krajinomalby. 
824 Jan Preisler (1872–1918), viz pozn. č. 579. 
825 G. DUPAČOVÁ-A. ZACH: Topičův dům…, s. 39. 
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Dryák826.827 Miloš Jiránek828 popsal výstavní prostor pro Volné směry. ,,Stěny byly nově 

potaženy jutou natřenou šedozeleným tónem, jež nahoře uzavřeny vlysem V. Županského,829 

hořejší část Salonu oddělena obloukem, jenž doplněn siluetou vavřínových stromků, 

drapérováním hořejší místnosti docílena zdánlivě větší hloubka. Takto pořízena nutná 

dekorace celku, která různost děl má spojovat v nerušený, klidný celkový dojem, a ne se 

hlučně hlásit na úkor vystavených děl.“830 K. B. Mádl831 napsal o atmosféře prostoru: ,,Jste 

spíše v úpravném salonu, domácí vybrané galerii muže dobrého vkusu, nežli ve veřejné 

výstavě, množstvím množství se dovolávající.“832 Topičův salon průběžně pořádal individuální 

výstavy různých českých autorů – Mikoláše Alše,833 Viktora Olivy,834 K. V. Maška,835 Joži 

Úprky,836 Jaroslav Špillar,837 Alfons Mucha,838 Luděk Marold839.840 

 

4. 3. 2 Druhý salon 

V květnu roku 1899 se první Topičův salon uzavřel. Odborná i laická veřejnost se k této 

události vyjadřovala jako o velké škodě a litovala jeho zániku. Topič svou výstavní činnost 

obnovil na začátku září roku 1906 po přestěhování svého závodu do sousedního domu na 

Ferdinandově třídě č. 11 (dnes Národní č. 9), přestavěného Osvaldem Polívkou.841 Nový salon 

s vlastním vstupem z boční chodby se nacházel v přízemí, v zadní části za knihkupectvím. 

Měl opět prosklenou střechu a zvýšenou podlahu. Otevřel se I. výstavou výtvarného umění 

pořádanou komitétem pro uměleckou výchovu mládeže, které se účastnilo 20 českých autorů. 

Instalace výstavy a prezentování obrazů, včetně plakátů a katalogů respektovaly nové 

zvyklosti, které v Praze šířil spolek Mánes.842 Druhý Topičův salon působil necelých pět 

sezón, od září roku 1906 do března roku 1911, a uspořádal 47 výstav, kde převládalo domácí 

umění nad zahraničním. Topič zachoval charakteristický rys salonu, a to střídání cenných 

                                                 
826 Alois Dryák (1872–1932), český architekt, absolvent akademie ve Vídni. 
827 G. DUPAČOVÁ-A. ZACH: Topičův dům…, s. 39. 
828 Miloš Jiránek (1875–1911), český malíř, spisovatel a redaktor, jedna z vůdčích osobností generace českého 

moderního umění. 
829 Tj. Vladimír Županský (1869–1928), grafik, malíř a dekoratista. 
830 Miloš Jiránek pro Volné směry č. 3, 1898-1899, s. 60. 
831 Karel Boromejský Mádl (1859–1932), viz pozn. č. 795. 
832 K. B. Mádl pro Umění včera a dnes č. 2. Praha 1908, s. 19. 
833 Mikoláš Aleš (1852–1913),  český malíř, absolvent AVU v Praze, představitel ,,generace českého Národního 

divadla.“ 
834 Viktor Oliva (1861-1928), viz pozn. č. 766. 
835 Karel Vítězslav Mašek (1865–1927), viz pozn. č. 231. 
836 Joža Úprka (1861–1940), viz pozn. č. 811. 
837 Jaroslav Špillar (1869–1917), viz pozn. č. 816. 
838 Alfons Mucha (1860–1939), viz pozn. č. 222. 
839 Luděk Marold (1865–1898), viz pozn. č. 583. 
840 G. DUPAČOVÁ-A. ZACH: Topičův dům…, s. 39. 
841 Osvald Polívka (1859–1931), urbanista, architekt a kreslíř, absolvent architektury na ČVUT v Praze. 
842 Tj. S.V.U. Mánes, viz pozn. č. 285. 
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uměleckých kolekcí s průměrnými, tradiční umění s novými směry. Salon prezentoval 

inspirační zdroje a umělecké obory, které se objevily na přelomu století, např. japonské 

umění, užité umění a především grafiku. Evropskou grafiku Topič představil už ve svém 

prvním salonu, ve druhém se zaměřil na českou produkci.843 

Topičova salonu využívaly také umělecké spolky a skupiny různého ražení – od 

tradicionalistické Jednoty umělců výtvarných844 po tzv. Divoké, mezi jejichž představiteli 

vynikal Josef Váchal.845 Výstava skupiny Osma846 na první jednání v Topičově salonu 

neproběhla, dostala ale prostor v roce 1908, a vzbudila v salonu velký rozruch. Podle Lenky 

Bydžovské vpuštění Osmy do Topičova salonu neznamenalo, že by jeho vedení bylo zvlášť 

nakloněné nejnovějším experimentům, ale svědčilo to o liberálnosti, s kterou šla ruku v ruce 

touha upoutat pozornost, i třeba v negativním slova smyslu. Svědčí o tom aféra Boronali, 

která na začátku roku 1911 rozčeřila společenský život v Praze. Topič vystavil ve své výloze 

obraz, který vzbudil v předchozím roce rozruch v Paříži. Jednalo se o plátno, které za 

přítomnosti notáře ,,dokončil“ osel štětcem přivázaným k ocasu. Obraz byl v Paříži vystaven 

v Salonu Nezávislých, kde mohl za určený obnos vystavovat každý. Po zahájení pařížského 

salonu byl podvod zveřejněn s cílem zesměšnit avantgardní snahy. Představení tohoto díla 

v Praze vzbudilo reakce u veřejnosti i tisku, pro Topiče šlo především o reklamní tah.847 

Topičův podnik se obracel k co nejširšímu obecenstvu. Jednoznačně se to odráželo 

v Ústředním závodě uměleckém, který Topič připojil ke své knihkupecké a nakladatelské 

činnosti. Závod se zabýval nejprve prodejem originálů, brzy rozšířil nabídku o reprodukce, 

adjustované ve stylových rámech, a o odlitky soch. Topič získal reprodukční práva na 

zmenšeniny a kopie Myslbekových848 děl, dále děl od Marolda,849 Muchy,850 

Pirnera,851 Maxe,852 Brožíka,853 Ženíška,854 Engelmüllera,855 Švabinského,856 Kloučka,857 

Suchardy858 apod.859 

                                                 
843 G. DUPAČOVÁ-A. ZACH: Topičův dům…, s. 40. 
844 Jednota umělců výtvarných (JUV), viz pozn. č. 38. 
845 Josef Váchal (1884–1969), český malíř, řezbář, ilustrátor, grafik, filozof, typograf, básník, spisovatel, kreslíř, 

představitel české expresionismu. 
846 Skupina Osma, volné tvůrčí sdružení založené roku 1907, sdružující představitele české moderní malby. Její 

název se odvíjí od počtu osmi zakládajících členů- 
847 G. DUPAČOVÁ-A. ZACH: Topičův dům…, s. 41. 
848 Josef Václav Myslbek (1848–1922), sochař, pedagog, absolvent AVU v Praze a akademie v Drážďanech, 

jeden z nejvýraznějších představitelů ,,generace českého Národního divadla.“  
849 Luděk Marold (1865–1898), viz pozn. č. 583. 
850 Alfons Mucha (1860–1939), viz pozn. č. 222. 
851 Maxmilián Pirner (1854–1924), malíř, pedagog, ilustrátor, absolvent AVU v Praze a akademie ve Vídni. 
852 Gabriel Max (1840–1915), český malíř a pedagog, absolvent AVU v Praze a akademii ve Vídni. 
853 Václav Brožík (1851–1901), viz pozn. č. 808. 
854 František Ženíšek (1849–1916), viz pozn. č. 807. 
855 Ferdinand Engelmüller (1867–1924), český malíř, absolvent krajinářské třídy profesora Julia Mařáka na AVU 

v Praze. 
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Topič si sám vytvářel také uměleckou sbírku, která byla projevem vkusu i obchodního 

ducha. Pohotově reagoval na příležitosti, které nabízely výstavy v jeho salonu, např. výstava 

Beneše Knüpfera860 v roce 1910. Téměř nic se na ní neprodalo, Topič skoupil za nízkou cenu 

celý obsah jeho ateliéru, aniž by tušil, že se malířův osud nachyluje. Pátrání po uměleckých 

dílech se věnoval tehdejší Topičův agent K. J. Rubeš,861 který si později zřídil svou galerii.862  

 

4. 3. 3 Třetí salon 

Po výstavě Mánesových děl v březnu roku 1911 se z praktických důvodů proměnil 

druhý Topičův salon v expediční místnosti. Byť salon nikdy nebyl výdělečný, ještě před 

koncem první světové války v patře domu vzniknul v pořadí třetí Topičův salon. Měl také 

vrchní osvětlení a byl prostornější. V prvním patře bylo umístěno zároveň oddělení užitého 

umění (tehdy uměleckého průmyslu) a grafiky, prodejna reprodukcí a originálů zůstala 

v přízemí. Éra třetího salonu trvala od dubna roku 1918 do konce roku 1936. Řídil jej až do 

své smrti v roce 1929 Antonín Šulc,863 který si potrpěl na populárnější, spíš staromódní 

umělce a tematické soubory, jež zvyšovaly návštěvnost. Soustředil se na českou tvorbu, ze 

zahraničních autorů dostali občas prostor další Slované, hlavně Bulhaři. V této éře proběhlo 

220 výstav. Svou první samostatnou výstavu měl u Topičů v roce 1918 Jan Zrzavý.864 

Výstava se těšila velkému zájmu publika, Zrzavý zůstal s Topičem v kontaktu a spolupracoval 

s jeho uměleckoprůmyslovým oddělením, pro které zhotovoval šperky ze slonoviny, hračky 

nebo velikonoční pohlednice. V Topičově salonu se konala v březnu roku 1925 první 

samostatná výstava Josefa Šímy,865 následoval ho Zdenek Rykr.866 Do Topičova salonu se 

uchylovali i další nezařaditelní autoři jako Arne Hošek867 či Augustin Ságner.868 Výstavní síň 

                                                                                                                                                         
856 Maxmilián Švabinský (1873–1962), viz pozn. č. 390. 
857 Celestýn Klouček (1855–1935), český sochař, studoval v Berlíně a ve Vídni. 
858 Stanislav Sucharda (1866–1916), český sochař a řezbář, absolvent UMPRUM v Praze u J. V. Myslbeka, 

pocházel ze slavné sochařské rodiny, přední představitel českého sochařství z přelomu 19. a 20. století. 
859 G. DUPAČOVÁ-A. ZACH: Topičův dům…, s. 41. 
860 Beneš Knüpfer (1844–1910), viz pozn. č. 577. 
861 Karel Jan Rubeš (18731934), viz pozn. č. 395. 
862 Rubešova galerie, viz pozn. č. 391. 
863 Antonín Šulc, viz pozn. č. 800. 
864 Jan Zrzavý (1890–1977), malíř, pedagog, grafik a ilustrátor, představitel nastupující avantgardy. 
865 Josef Šíma (1891–1971), český malíř, absolvent AVU v Praze u Bukovace a Preislera, většinu svého 

osobního i tvůrčího života strávil v Paříži, kde získal i francouzské občanství. 
866 Zdenek Rykr (1900–1940), český scénograf, malíř a grafik, absolvent dějin umění a archeologie na UK 

v Praze. 
867 Arne Hošek (1885–1941), český malíř, architekt, urbanista, výtvarný teoretik a akustik. 
868 Augustin Ságner (1891–1946), český malíř a pedagog, absolvent AVU v Praze. 
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se pravidelně zaplňovala grafickou tvorbou. Výstavy zde pravidelně pořádal spolek Hollar, 

např. výstava Vojtěcha Preissiga,869 stejně jako Grafici Umělecké besedy870.871 

 

4. 3. 4 Čtvrtý salon 

Po smrti syna Jaroslava se Topič rozhodnul v roce 1936 prodat dům na Národní třídě 

i firemní název majiteli brněnské Lidové knihtiskárny Jaroslavu Stránskému.872 Prodejem 

výstavní tradice nezanikla. Na podzim roku 1937 byl v suterénu Topičova domu otevřen 

čtvrtý Topičův salon, jehož hlavní rysy určil Václav Poláček,873 který ho vedl do svého 

odchodu v roce 1942. Za základ nového programu považoval kontakty s mladými autory 

a sepětí výtvarného umění s divadlem a literaturou. Od počátku roku 1940 probíhala 

v Topičově salonu divadelní představení, která se někdy úzce vázala k tématu výstavy nebo 

vydávaným knihám.874 Topičovu divadlu se podrobněji věnuje Eva Šormová.875 

Těžiště programu tkvělo ve výstavách žijících umělců. V tomto ohledu upoutal 

Poláčkův salon pozornost výstavou v lednu 1938 věnovanou nejnovější surrealistické tvorbě 

Jindřicha Štýrského876 a Toyen.877 V témže roce vydalo nakladatelství Fr. Borový 

reprezentativní obrazovou monografii Štýrského a Toyen. Na začátku okupace se stal 

nejpřitažlivější malířskou osobností Topičova salonu František Tichý,878 jehož výstava 

proběhla v roce 1940. Václav Poláček879 dával ochotně příležitost mladým výtvarníkům –

v letech 1939-1941 tři výstavy skupiny Sedm v říjnu.880 Nejdůležitější výstava Topičova 

salonu za okupace proběhla více než rok po Poláčkově odchodu, na podzim roku 1943 se 

poprvé v Praze představila Skupina 42.881 Výstavy podobného duchu zachycují nástup mladé 

generace za války, představovaly ovšem jen malý zlomek v celkovém počtu osmdesáti výstav 

uspořádaných ve čtvrtém Topičově salonu do července 1944, kdy se dočasně uzavřel. Úvody 

                                                 
869 Vojtěch Preissig (1873–1944), český malíř, grafik a typograf, absolvent UMPRUM v Praze, posléze studoval 

u A. Muchy v Paříži. 
870 Tj. Umělecká beseda (UB), viz pozn. č. 806. 
871 G. DUPAČOVÁ-A. ZACH: Topičův dům…, s. 42. 
872 Jaroslav Stránský (1884–1973), viz pozn. č. 91. 
873 Václav Poláček (1898–1969), nakladatel, ředitel knihkupecké složky Stránského podniků, zmodernizoval 

knihkupectví i prodejnu uměleckých předmětů bývalého Topičova závodu a v listopadu 1937 obnovil uměleckou 

galerii Topičův salon, kde později zřídil i divadelní a koncertní sál. 
874 G. DUPAČOVÁ-A. ZACH: Topičův dům…, s. 42. 
875 Eva ŠORMOVÁ: Divadlo u Topičů in G. DUPAČOVÁ-A. ZACH: Topičův dům… . 
876 Jindřich Štýrský (1899–1942), malíř, básník, scénograf, představitel surrealismu. 
877 Toyen (1902–1980), vlastním jménem Marie Čermínová, malířka, ilustrátorka a grafička, představitelka 

surrealismu. 
878 František Tichý (1896–1961), český malíř, grafik a ilustrátor. 
879 Václav Poláček (1898–1969), viz pozn. č. 873. 
880 Skupina Sedm v říjnu, působila v letech 1939–1941, byla existenciálně orientována, svým vnitřním programe 

reagovala na válečnou skutečnost. 
881 Skupina 42, vznikla v roce 1942 a představovala skupinu umělců, jejichž tvorba byla ovlivněna civilismem, 

kubismem, futurismem a konstruktivismem s prvky surrealismu a existencialismu. 
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ke katalogům výstav psala celá plejáda českých historiků a kritiků umění, např. Václav Vilém 

Štech,882 František Kovárna,883 Anna Masaryková884 a mnoho dalších. Pod Poláčkovým 

vedením se dále rozvíjelo i uměleckoprůmyslové oddělení a pokračovalo ve vydávání replik 

soch.885 

Nebývalý rozkvět Topičova salonu nastal ve třech poválečných letech. Výstavní síň 

byla opět zpřístupněna v červenci roku 1945. Po výstavách, odrážejících nadšení 

z osvobození, se rozvinul program, který aktuálně odrážel nejnovější vývoj českého umění. 

U Topiče vystavovala skupina Sedm v říjnu,886 Skupina 42,887 Skupina Ra888 a mnoho jejich 

členů později i samostatně. Opět zde vystavovala i Toyen,889 Josef Šíma,890 Jan Zrzavý,891 

Václav Bartovský892 a František Tichý.893 Autorem posledních vystavených děl v Topičově 

salonu (salon byl následně přejmenován na Výstavní síň Československého spisovatele) byl 

v roce 1949 Zdenek Seydl.894 Byla to 429. výstava od založení Topičova salonu, která jeho 

činnost po 55 letech uzavřela.895 

 

4. 4 František Topič a František Kaván 

 

4. 4. 1 Nakladatel, mladý umělec a počátek vzájemné spolupráce 

Okamžik setkání studenta Akademie Františka Kavána a knihkupce a nakladatele 

Františka Topiče nelze určit úplně přesně. S největší pravděpodobností se tak stalo nejpozději 

někdy v roce 1894, kdy F. Topič otevřel svůj první salon, a rozšířil své aktivity o výstavní 

činnost a prodej uměleckých předmětů. Kaván začal v Praze na Akademii studovat v roce 

1890 a je tedy pravděpodobné, že Topiče znal již dříve díky jeho knihkupectví.  

                                                 
882 Václav Vilém Štech (1885–1974), viz pozn. č. 389. 
883 František Kovárna (1905–1952), historik umění, vydavatel a pedagog. 
884 Anna Masaryková (1911–1996), historička umění, památkářka, publicistka, vnučka prezidenta Tomáše 

Garrigue Masaryka.  
885 G. DUPAČOVÁ-A. ZACH: Topičův dům…, s. 43-44. 
886 Skupina Sedm v říjnu, viz pozn. č. 880. 
887 Skupina 42, viz pozn. č. 881. 
888 Skupina Ra, byla založena na podnět umělce Václava Zikmunda a působila v letech 1937–1948, název byl 

odvozen od města Rakovník. 
889 Toyen (1902–1980), viz pozn. č. 877. 
890 Josef Šíma (1891–1971), viz pozn. č. 865. 
891 Jan Zrzavý (1890–1977), viz pozn. č. 864. 
892 Václav Bartovský (1903–1961), český malíř, výtvarný teoretik a ilustrátor, člen skupiny UB 12. 
893 František Tichý (1896–1961), viz pozn. č. 878. 
894 Zdenek Seydl (1916–1978), český malíř, grafik a scénograf, člen skupiny Sedm v říjnu. 
895 G. DUPAČOVÁ-A. ZACH: Topičův dům…, s. 44. 
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Kaván, student malířské krajinářské školy profesora Julia Mařáka, stejně jako ostatní 

studenti AVU neměl svá díla sám veřejně prodávat dříve, než školu dokončil.896 Pokud 

k takovým případům docházelo, dělo se to díky přičinění profesora Mařáka. Nosíval 

Kavánovy práce s sebou, aby se mohl svým žákem pochlubit, a zprostředkovat mu tak 

případný prodej. Tímto způsobem své studenty při práci dostatečně zabezpečil.897 

Na základě jedné takové starší práce vybrané profesorem Mařákem namaloval Kaván 

obraz ,,Na vrcholu Kotle v Krkonoších,“ který byl vystaven na Jubilejní výstavě v Praze roku 

1891. Už po prvním roce studia se zařadil k vůdčím osobnostem atelieru.898 Je možné, že 

Topič poznal Kavánovu práci právě na Jubilejní výstavě, a později jej oslovil ke spolupráci. 

Ať už pro Topičovy soukromé potřeby nebo pro prodej v salonu. 

Kavánova loajalita k profesoru Mařákovi vycházela z osobních sympatií, které Mařák 

vůči němu projevil hned na začátku studia, byla znásobena péčí, kterou věnoval svým 

studentům. Proto se obával, že by se profesor Mařák dozvěděl, že začal bez jeho svolení 

spolupracovat s nakladatelem Topičem. ,,Snažně prosím, abyste neráčil vyzrazovati, co jsem 

Vám − obzvláště ty zdola od Třeboně899 − prodal, jelikož by mně to škodilo. Pan profesor900 

něco bez toho ví, a neviděl je. Prosím snažně, aspoň nyní to neračte říkat, já i tak bezpochyby 

co nevidět se zblázním, jak jsem si zavinil všelikých věcí.“901 

Na přípravě výstavního programu Topičova salonu se spolu s F. Topičem a Viktorem 

Olivou902 podíleli bratři Terezie Topičové – Čeněk903 a Antonín Šulcové.904 Jeden z bratrů 

oslovil Kavána také. ,,Pan Šulc905 ráčil mně vybídnouti, abych poslal na ukázku, ovšem 

z pokusů mých, divných všelijakých, nic nelze, ledaže ten večer906 přikládám.“907 

Výtvarným poradcem Topičova salonu a nakladatelovým spolupracovníkem byl Viktor 

Oliva. 908 Působil také jako ilustrátor vydávaných knih a staral se o jejich grafickou úpravu.909 

                                                 
896 Studenti Akademie sami nesměli veřejně prodávat svá díla. Kavánovy práce si prostřednictvím Mařáka koupil 

například Josef Hlávka, Václav Brožík nebo kardinál Schönborn. Hlávka později obraz poslal na světovou 

výstavu v Paříži v roce 1900, kde obdržel zlatou medaili. 
897 M. ZACHAŘ: … 2009, s. 20. 
898 Tamtéž, s. 20. 
899 Malířské pobyty v jižních Čechách Kaván absolvoval v roce 1893, 1894 a 1895. 
900 Pravděpodobně profesor Julius Mařák (1832-1899), viz pozn. č. 259. 
901 Výňatek z ANG, f. FT (111), kart. 1, př. č. 3111, č. 6. List formátu 21 x 17 cm, psáno perem na straně 1, 

datace: [1893–1895 ?], místo odeslání: [?]. 
902 Viktor Oliva (1861-1928), viz pozn. č. 766. 
903 Čeněk Šulc, viz pozn. č. 799. 
904 Antonín Šulc, viz pozn. č. 800. 
905 Tj. Čeněk nebo Antonín Šulcovi, bratři Topičovy manželky Terezie. 
906 Tj. obraz s večerním motivem. 
907 Výňatek z ANG, f. FT (111), kart. 1, př. č. 3111, č. 21. List formátu 16,9 x 20,9 cm, psáno perem na straně 1, 

datace: /9. 1. [1900-1904 ?]/, místo odeslání: Železnice. 
908 Viktor Oliva (1861-1928), viz pozn. č. 766. 
909 G. DUPAČOVÁ-A. ZACH: Topičův dům…, s. 37. 
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Kaván s ním byl v kontaktu ohledně blíže nespecifikovaných reprodukcí svých děl. Topičův 

,,Ústřední závod umělecký“910 poskytoval podle své inzerce k prodeji původní obrazy a sochy 

českých umělců, zároveň nabízel zprostředkování zakázek na namalování obrazu. Mohlo se 

jednat o reprodukci na ukázku pro případné zájemce o Kavánovo malování nebo o reprodukci 

v knize či časopisu. ,,Račte odpustiti a p. Olivovi911 se nezmírňovati o tom otisku věcí, 

nemusím to taky mít. To mně včera jen toho bylo líto.“912  

Z dopisů je patrná malířova opatrnost a nezkušenost s podobnými situacemi, ve kterých 

se z počátku neorientoval. Topičův závod mu otevíral nové možnosti, jak si přivydělat a je 

zřejmé, že z nich Kaván chtěl vytěžit i přes zdrženlivost, který mu byla vlastní. ,,Prosím 

uctivě, jsou−li ty věci, ze kterých něco chtěl na reprodukci p. Oliva,913 u Vás, račte je přiložiti 

do nepodržených věcí, potřebuji něco. Ty vrby914 jsem neviděl, jak to vyšlo, ani potuchy jsem 

neměl, že vylezly, jen mně to Homoláč915 zvěstoval. Vyšlo−li co jiného, taky bych o tom čerta 

věděl. Patrně jsem už poslední Thule.916“917 

 

4. 4. 2 Obrazy na prodej 

Spolupráce s Topičem byla založena na pravidelné nabídce obrazů, které posílal Kaván 

k dispozici na výběr. ,,Co nejdříve pošlu obrázky, musil jsem ke svátkům asi na tři místa též 

na výběr poslati, ovšem není mnoho kalého, všecka práce nestála za nic letos. Sám bych byl 

poslal Vašemu Blahorodí k nahlédnutí, kdybych byl s čím spokojen.“ 918 

 ,,Některé malé919 byly zamazané a olípané, musím je opravit. Z Dobrušky920 dám poslat 

kartonovou zimní,921 abych již obtěžoval vším, co namažu.“ 922 

                                                 
910 Viz kapitola 4. 3 Topičův salon. 
911 Tj. Viktor Oliva (1861-1928), viz pozn. č. 766. 
912 Výňatek z ANG, f. FT (111), kart. 1, př. č. 3111, č. 20. Zálepka formátu 12,7 x 15,4 cm, psáno perem na 

straně 1, datace: /8. 1. 1898/, místo odeslání: /Pardubice/. Obálka: Blahorodný Pán, p. František Topič, 

nakladatel, v Praze, Ferdinandova tř. č. 9. Razítko: 8. 1. 1898, Pardubice. 
913 Tj. Viktor Oliva (1861-1928), viz pozn. č. 766. 
914 Tj. patrně reprodukce obrazu s motivem vrb. 
915 Patrně Oldřich Homoláč (1872-1957), malíř a grafik, absolvent AVU (1889–1897), středoškolský profesor, 

člen S.V.U. Mánes. 
916 Patrně něco vzdáleného, nedosažitelného. Thule, jméno pocházející z řečtiny označující mýtický severský 

ostrov, také pojem označující místo ležící na samém konci světa. 
917 Výňatek z ANG, f. FT (111), kart. 1, př. č. 3111, č. 11. Dvojlist formátu 11,2 x 17,4 cm, psáno perem na 

straně 1 a 2, datace: / kolem 24. 10. 1897/, místo odeslání: Blešno, pošta Třebechovice. 
918 Výňatek z ANG, f. FT (111), kart. 1, př. č. 3111, č. 3. List formátu 17 x 20,8 cm, psáno perem na straně 1, 

datace: [?], místo odeslání: [?]. 
919 Tj. obrazy. 
920 Dobruška, město v Královehradeckém kraji, Kaván zde tvořil v zimě a na jaře v roce 1896. 
921 Tj. obraz na kartonu s motivem zimní nálady. 
922 Výňatek z ANG, f. FT (111), kart. 1, př. č. 3111, č. 4. List formátu 14,5 x 23 cm, psáno perem na straně 1 , 

datace: [kolem roku 1896 ?], místo odeslání: [?]. 
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,,Posílám něco na ukázku. Hradec923 jsem ctil v rámečku, studoval jsem tam,924 ale 

ráčíte−li spotřebovat pro nějakého votroka hradeckého nahodilého,925 jest ke službám.“926  

Okolí Hradce Králové a Pardubic bylo Kavánovi blízké, protože v tomto kraji prožil svá 

gymnaziální studia. Obzvlášť náměty s okolím zříceniny Kunětické hory byly velmi žádané. 

,,Malých několik mně tu vybrakovali, ale ještě jich pár je. Kdybych tak chtěl dělat samé 

Kunětické hůry927! Asi 3 jsem už prodal, a ještě 3 mám dělat!928 Ten Hradec,929 co jste tam 

ráčil mít, jsem taky odbyl za 15.930 Na malé931 je tu tak slušná krajina, jenomže už musím 

hračiček nechat! Třeba myslit na věci vážnější.“932 

Obrazy se většinou posílaly v dřevěné bedně poštou, a pokud nebyla bedna dobře 

zabalena, převoz se mnohdy neobešel bez ztrát. V takovém případě Kaván nechtěl zůstat nic 

dlužný a poničené obrazy buď opravil, přemaloval nebo nahradil za úplně nové. ,,Za ten 

rozpraskaný ze Chvalína933 bych, jak jsem říkal taky něco jiného nahradil, tuhle jsem na to 

zapomněl. Ráčíte−li si přát, jen přiložte, abych věděl velikost.“ 934 

 

4. 4. 3 Ceny Kavánových obrazů pohledem F. Topiče 

Kaván se neprojevoval jako zdatný obchodník, a téměř všechny své obrazy provázel 

slovy nespokojenosti nad vlastní tvorbou. Naopak Topič v něm tušil potenciál a obchodní 

stránku převzal na sebe, aby Kavánovi poskytnul další finanční příjem. 

Ceny za své obrazy Kaván neurčoval sám moc rád, plně mu vyhovovalo, pokud se 

v tomto ohledu mohl spolehnout na Topiče a jeho spolupracovníky, V. Olivu a bratry 

Šulcovy. Iniciativu přebral při samotném nabízení obrazů a jejich umisťování na výstavě 

v salonu. ,,Ráčíte-li ještě míti místo, tož prosím, abyste si z Vánoční935 hned převzal, jde-li to 

tak, ty Kladské hory,936 Chrudimku po Chlumem937 a ten se šípkem nahoře v koutě (konec 

                                                 
923 Tj. Obraz s motivem Hradce Králové. 
924 Kaván studoval na gymnáziu v Hradci Králové od roku 1880 do roku 1888. 
925 ,,votrok hradecké nahodilý.“ 
926 Výňatek z ANG, f. FT (111), kart. 1, př. č. 3111, č. 11. Dvojlist formátu 11,2 x 17,4 cm, psáno perem na 

straně 1 a 2, datace: / kolem 24. 10. 1897/, místo odeslání: Blešno, pošta Třebechovice. 
927 Tj. motivy s hradem Kunětická Hora, u Pardubic. 
928 Tj. tři obrazy. 
929 Tj. obraz s motivem Hradce Králové. 
930 Tj. za 15 zlatých. 
931 Tj. obrazy malých formátů. 
932 Výňatek z ANG, f. FT (111), kart. 1, př. č. 3111, č. 20. Zálepka formátu 12,7 x 15,4 cm, psáno perem na 

straně 1, datace: /8. 1. 1898/, místo odeslání: /Pardubice/. Obálka: Blahorodný Pán, p. František Topič, 

nakladatel, v Praze, Ferdinandova tř. č. 9. Razítko: 8. 1. 1898, Pardubice. 
933 Tj. poničený obraz z Chvalína, rodiště F. Topiče. 
934 Výňatek z ANG, f. FT (111), kart. 1, př. č. 3111, č. 11. Dvojlist formátu 11,2 x 17,4 cm, psáno perem na 

straně 1 a 2, datace: / kolem 24. 10. 1897/, místo odeslání: Blešno, pošta Třebechovice. 
935 Tj. z vánoční výstavy nebo nabídky. 
936 Tj. obraz s motivem Kladských hor. 
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června)938 zatím. A račte mně přispěti, aby ten zelený les (nahoře v koutě)939 pověsili mně940 

místo té Chrudimky pod Chlumem.941 Ráčíte-li něco prodat, nikterak nepočítám s cenami 

a procenty, nýbrž dám vše zouplna na Vás. Ty ceny jsem měl pro výstavu jen, taky proto, aby 

mně nenadali z Besedy942“943 

Editované dopisy malíře a nakladatele, též obchodníka s uměním, jsou dobrým zdrojem 

informací o dobové hodnotě krajinářových obrazů. Ceny jsou zmíněny téměř ve všech 

dopisech a umožňují vytvořit si představu o cenách Kavánových děl přibližně mezi lety  

1894–1904. Kaván se často pozastavuje nad faktem, že by o jeho obrazy vůbec někdo stál. 

Mnohdy své reakce vystihuje poměrně expresivně, ale zároveň se díky Topičovi učí, nakolik 

své jednotlivé obrazy ocenit. ,,Cenu na aquarelly944? Ach Bože! to nebude potřeba ani pro 

výstavu. Račte být ujištěn, že se nikdo nezeptá! Kdyby se ten zázrak stal, tak třeba po 40 zl.945 

Prosím Vás, ráčil jste se tam dát tu podzimní Skálu.946 Ta by se tam byla třeba trochu 

dělala.“947 

,,Opravdu nerad si určuji za to, o čem jste mně ráčil říkat. Ale když neráčíte si to přát 

jinak, tedy tam ty dvě po 20 zlatých948 třeba. Bylo−li by Vašemu Blahorodí mnoho, račte 

říci.“949 

,,Pak bych prosil snažně Vaše Blahorodí abych, ráčíte−li pořádati výstavu, přibral mně 

jako na sebe ke svým koupeným asi 4 nálady950 – po případě, bylo−li by místo, 

2−3 kartonové,951 které na výstavě jsem neměl ani.“ Naši hoši952 mně pak budou psát, kdy je 

bude potřeba zaslat třeba.“ 953 

                                                                                                                                                         
937 Tj. obraz s motivem s motivem řeky Chrudimky pod Chlumem. Patrně se jedná o Chlum u Slatiňan. 
938 Tj. obraz s názvem ,,Z konce června“ s motivem šípkového keře, patrně umístěný ve výstavním prostoru 

,,nahoře v koutě.“ 
939 Tj. obraz s motivem zeleného lesa, patrně umístěný ve výstavním prostoru ,,nahoře v koutě.“ 
940 Tj. patrně bratři Šulcové, Čeněk a Antonín, nebo Viktor Oliva, jež se podíleli na programu Topičova salonu. 
941 Tj. obraz viz pozn. č. 371. 
942 Tj. Umělecká beseda (UB), viz pozn. č. 806. 
943 Výňatek z ANG, f. FT (111), kart. 1, př. č. 3111, č. 19. Dvojlist formátu 10,9 x 17,5 cm, psáno perem na 

straně 1 a 2, datace: /prosinec/, místo odeslání: [?]. 
944 Tj. akvarely. 
945 Tj. zlatých. 
946 Obraz s motivem patrně Hrubé Skály nebo Malé Skály. 
947 Výňatek z ANG, f. FT (111), kart. 1, př. č. 3111, č. 1. List formátu 11,2 x 17,5 cm, psáno perem na straně 1, 

datace: [?], místo odeslání: [?]. 
948 Tj. 20 zlatých za obraz. 
949 Výňatek z ANG, f. FT (111), kart. 1, př. č. 3111, č. 2. Dvojlist formátu 17 x 21 cm, psáno perem na straně 

1 a 2, datace: 31. 1.[?], místo odeslání: [?]. 
950 Tj. náladové motivy malované na kartonu. 
951 Tj. obrazy malované na kartonu. 
952 Patrně Kavánovi spolužáci z  Akademie výtvarných umění v Praze (AVU). Kaván se na Akademii vzdělával 

od roku 1889 do roku 1896. 
953 Výňatek z ANG, f. FT (111), kart. 1, př. č. 3111, č. 2. Dvojlist formátu 17 x 21 cm, psáno perem na straně 

1 a 2, datace: 31. 1.[?], místo odeslání: [?]. 
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,,Neračte zazlívat, posílám−li ukázku. Ty dvě jsou toliko výběžky snah, které budeme tak 

trochu protloukat do života. Ty myslím, nejmíň by se Vám hodily. Ráčíte−li ze všeho něco 

potřebovat, má to ceny obyčejné u mě. Malé 5, větší 20,954 Klekání955 po případě též – “956 

„Tu pomalovanou lepenku beze dřívek jsem přidal na utvrzení zásilky, − s malými po 

pětce.957 S ,,Plácek“958 a ,,Chrudimka“959 20,960 libo–li Vám.“ 961  

Sám své obrazy Kaván nepříliš rád hodnotil, a obzvlášť cenově. Pokud už na to došlo, 

cítil se z toho v rozpacích, snažil se vyjít všem vstříc, a patrně mu nejvíce vyhovovalo, pokud 

cenu obrazu ve výsledku určil Topič sám. ,,…račte odpustiti, jestli pro Vás byla situace 

nepříjemná, když se mně to tak divně vyvedlo s Kozákovem,962 mnoho z Jizery963 jsem slevovat 

nechtěl, a Vám procenit více než jak to bývá také ne. Tak jsem nechal zatím běžet. Tu jsem 

dostal najednou Váš lístek i psaní p. Dr.964 Víc než 150965 jsem jakživ za obraz nedostal (ty 

p. ředitele Mikulejského mají řezané rámy po 60 kulích966). Tak to čert vezmi! P. Dr.967 chtěl 

mně poslat zrovna peníze, tak jsem po něm poslal dokument, zač obraz dávám, abyste si zjistil 

procenta, když jste mně nabízenou cenu neráčil psát. Prosím uctivě, jestli možno, račte mně 

laskavě aquarelly968 ponechati ve své expozici. Příchod jara969 můžete dát i za 15, interiér970 

za 40 zl. Po bratřích jsem dal p. Laichterovi971, přijde si pro to, ač bude−li chtít vůbec. Pak 

Vám pošlu prostřednictvím Bohaty zarámovaný oleják972 v ceně 50 zl. Hedvábné973 mám 

teprve dva.“974 

                                                 
954 Ceny za obrazy – 5 za malý, 20 za větší. 
955 Obraz s názvem ,,Klekání.“ 
956 Výňatek z ANG, f. FT (111), kart. 1, př. č. 3111, č. 8. List formátu 11,2 x 17,4 cm, psáno perem na straně 1, 

datace: /kolem 26. 8. 1898/, místo odeslání: [?]. 
957 Po pětce – za pět zlatých. 
958 Tj. s obrazem s názvem ,,Plácek“ 
959 Tj. obraz s názvem ,,Chrudimka.“ 
960 Obrazy dohromady za 20 zlatých nebo jeden každý za 20 zlatých. 
961 Výňatek z ANG, f. FT (111), kart. 1, př. č. 3111, č. 11. Dvojlist formátu 11,2 x 17,4 cm, psáno perem na 

straně 1 a 2, datace: / kolem 24. 10. 1897/, místo odeslání: Blešno, pošta Třebechovice. 
962 Patrně obraz s motivem Kozákova,  nejvyšší hory Českého ráje, která se nachází se nedaleko města Semily. 
963 Tj. obraz s motivem řeky Jizery. 
964 Nejmenovaný doktor. 
965 Tj. zlatých. 
966 Tj. patrně jeden rám za 60 zlatých. 
967 Viz pozn. č. 964. 
968 Tj. akvarely. 
969 Obraz s názvem ,,Příchod jara.“ 
970 Tj. obraz s motivem interiéru. 
971 Patrně Jan Laichter (1858–1946), český nakladatel a knihkupec, vydavatel ekonomické, právnické, 

filozofické a sociologické literatury. Dlouhodobý předseda Svazu nakladatelů a knihkupců československých. 

Mohlo by se jednat i o Laichterova bratra Josefa (1864–1949), právníka a spisovatele. 
972 Tj. obraz malovaný olejovými barvami. 
973 Tj. obraz malovaný na hedvábí. 
974 Výňatek z ANG, f. FT (111), kart. 1, př. č. 3111, č. 9. Zálepka formátu 12,7 x 15,4 cm, psáno perem na straně 

1, datace: /6.1.1899ú, místo odeslání: /Malá Skála/. Obálka: Blahorodný Pán, p. František Topič, nakladatel atd. 

atd., v Praze, Ferdinandova tř. č. 9. Razítko: 6. 1. 1899, Malá Skála. 
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,,Osměluji se poslati na ukázku ještě tyto … Za menší po 20,975 ty 2 velké po 40 zl.,976 

ráčíte−li si přát. Tání977 a ten podzimní s barákem978 jsou tempera.“979  

Topič Kavánovi průběžně psal a dotazoval se na nové obrazy. Po ukončení studia na 

Akademii mohl Kaván volně vystavovat a Topič sledoval i tyto aktivity umělců, kteří byli 

s jeho Salonem spojeni. Zjišťoval, kolik obrazů má na výstavách, jaké jsou volné, a které by 

mohl nabízet ve svém salonu on. ,,Trochu jsem toho tedy vybral a posílám. Nového nemám 

skoro nic, dělal jsem málo, abych si odpočinul trochu, a to jen objednávečku. Ceny těch 

věcí,980 jak račte vědět, nerad si sám udávám, ale nelze−li jináč, tedy ty malé po 5,981 

kartonové 30,982 jen tu lesní s mechem kterou jsem dlouho nechtěl prodat 35,983 a ta ,,konec 

jara“984 10 zl., jak ráčíte obyčejně. Račte si vybrati, hodí−li se co.“ 985 

,,Více věcí z výstavy kalých nemám, je to brak, leda byste snad ráčil stát o ten na výšku 

s barákem, větší na plátně.986 Nadřel jsem se s ním dost, ale není mně tak milý, abych ho 

nedal za 60 zlatých. Tam ten šedivý splav,987 ráčíte−li si přát, dal bych za 45 (40,-)988 a čapí 

hnízdo989 za 30 zlatých. Z menších990 bych pro ostudu nerad dával na světlo boží. Ráčíte-li 

souhlasit s těma dvěma které jsem poslal, budu Vašemu Blahorodí dost povděčen.“991 

,,malých992 málo bylo, letos snad více vyvedu. Malé993 11 kusů jako obyčejně, hodí-li se 

Vám co, větší večer 70 kor.994 a menší 20 kor.995“ 996 

Na Kavánových dopisech se objevují přípisky, patrně Františka Topiče.997 S velkou 

pravděpodobností se jedná o počty obrazů, jejich ceny a data, kdy byly Kavánovi odeslány 

                                                 
975 ,,Menší,“ tj. obrazy menšího formátu, jeden za 20 zlatých. 
976 ,,Velké,“ tj. obrazy velkého formátu, jeden za 40 zlatých. 
977 Tj. obraz s motivem ,,Tání.“ 
978 Tj. temperový obraz s podzimním námětem a s budovou. 
979 Výňatek z ANG, f. FT (111), kart. 1, př. č. 3111, č. 13. List formátu 11,2 x 17,4 cm, psáno perem na straně 1, 

datace: /kolem 14. 12. 1896/, místo odeslání: Vysoké Mýto, Střelecká ulice č. 25. 
980 Tj. obrazů. 
981 Obrazy malého formátu po 5 zlatých. 
982 Obrazy malované na kartonu po 30 zlatých. 
983 Tj. Motiv lesní krajiny s mechem, za 35 zlatých. 
984 Obraz s názvem ,,Konec jara“ za 10 zlatých. 
985 Výňatek z ANG, f. FT (111), kart. 1, př. č. 3111, č. 14. Dvojlist formátu 14,5 x 22,5 cm, psáno perem na 

straně 1 a 2, datace: 8. 4. 1896, místo odeslání: Víchovská Lhota. 
986 Tj. obraz s motivem stavení, formát na výšku, malováno na plátně. Kaván ho nabízí za 60 zlatých. 
987 Tj. obraz s motivem šedivého splavu. 
988 Poznámka pravděpodobně F. Topiče, částka 45 zlatých je škrtnuta a přepsána F. Topičem na 40. 
989 Tj. obraz s motivem čapího hnízda, Kaván ho nabízí za 30 zlatých. 
990 Tj. obrazy malých rozměrů. 
991 Výňatek z ANG, f. FT (111), kart. 1, př. č. 3111, č. 15. List formátu 21 x 29,5 cm, psáno perem na straně 1, 

datace: /27. 12. 1894/, místo odeslání: Víchovská Lhota u Jilemnice. 
992 Viz pozn. č. 990. 
993 Totéž. 
994 Tj. obraz většího formátu s večerním motivem Kaván nabízel za 70 korun. 
995 Tj. obraz menšího formátu za 20 korun. 
996 Výňatek z ANG, f. FT (111), kart. 1, př. č. 3111, č. 21. List formátu 16,9 x 20,9 cm, psáno perem na straně 1, 

datace: /9. 1. [1900-1904 ?]/, místo odeslání: Železnice. 
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peníze za dané obrazy. V levém horním rohu je u dopisů, kde se přípisky objevují, uvedena 

celková cena, datum, kdy byly peníze poukázány doprovázené číslovkou, která může 

odkazovat na číslo dokladu o zaplacení částky či poukázky. Přípisy jsou zapsány ve tvaru: 

A 40,- 

26/8 98 

32 

a pod Kavánovým textem někdy následují dílčí výpočty: 

1 á 20 = 20 

4 á 5 = 20 

40,− 998 

Nejnižší cena za obraz, která se v dopisech objevuje, je 5 zlatých. Nejvyšší cenu u blíže 

neurčeného obrazu Kaván udává 150 zl. Cena se odvíjela od velikosti obrazu, od 5 po 60 

zlatých. Nejčastěji se objevuje cena za ,,malý“ formát 20 zlatých a za velký 40 zlatých. 

Většina cen je uvedena ve zlatých, objevuje se uvedení hodnoty i v korunách. Roku 1892 byla 

zavedena korunová měna a cena se přepočítávala v poměru 1 zlatý za 2 koruny.999 Zmíněny 

jsou obrazy na kartonu, hedvábí i plátně. 

 

4. 4. 4 Adjustace obrazů, věnování 

Kaván, byť o svých obrazech často pochyboval, věnoval jejich závěrečné úpravě 

a adjustaci vždy značnou pozornost. ,,Na hranice malování je třeba přišít úzkou portičku 

hedvábnou, aspoň to tak dal udělat.“1000 ,,Tání1001 a ten podzimní s barákem1002 jsou tempera, 

třeba je přeláknout lakem aquarellovým Schnée frères,1003 já nemám s sebou, i snad to 

chátrání.“1004 Kavánův otec byl po všech stránkách zručný člověk,1005 což po něm malíř 

zdědil, a později si také vyráběl na obrazy sám rámy. 

Na své obrazy Kaván doplňoval na přání věnování, dodatečně dopisoval i názvy. 

Příkladem toho následující výňatek, kdy text je doplněn schematickými náčrtky obrazů, aby 

                                                                                                                                                         
997 Úplný tvar přípisků je součástí jednotlivých dopisů v úplné edici, viz E. CHARVÁTOVÁ: František Kaván – 

přátelství v korespondenci…. 
998 Výňatek z ANG, f. FT (111), kart. 1, př. č. 3111, č. 8. List formátu 11,2 x 17,4 cm, psáno perem na straně 1, 

datace: /kolem 26. 8. 1898/, místo odeslání: [?]. 
999 Ivan HLAVÁČEK-Jaroslav KAŠPAR-Rostislav NOVÝ: Vademecum pomocných věd historických. Praha 

2004, s. 460. 
1000 Výňatek z ANG, f. FT (111), kart. 1, př. č. 3111, č. 10. List formátu 11,2 x 17,4 cm, psáno perem na straně 1, 

datace: /kolem 8.2.1898/, místo odeslání: [?]. 
1001 Tj. obraz s motivem ,,Tání.“ 
1002 Tj. temperový obraz s podzimním námětem a s budovou. 
1003 Tj. akvarelový lak s názvem ,,,Schnée frères“. 
1004 Výňatek z ANG, f. FT (111), kart. 1, př. č. 3111, č. 13. List formátu 11,2 x 17,4 cm, psáno perem na straně 1, 

datace: /kolem 14. 12. 1896/, místo odeslání: Vysoké Mýto, Střelecká ulice č. 25. 
1005 M. ZACHAŘ: …2009, s. 11.  
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bylo patrné, který obraz se jak jmenuje. Náhled dopisu je součástí příloh této práce (Příloha 

č. 9). ,,Pojmenuju příště.1006 – Ten večer: ,,Jizera nad Vranovým“ a to druhé ,,Jizera pod 

Lišným.“ Pohled u Sokola I., Pohled u Sokola II., u Besedic, Vranovský hřeben1007 pak dvě 

vřesové ,,paseka na Sokole“ I. a II. všecko u Turnova. S vodou1008 mám teprve vyhlídnuté, 

a podaří−li se trochu, pošlu. Mezi letními hosty se mně nechtělo seděti, obtíž velká. Chodil 

jsem hodně nahoru.1009 “1010 

 

4. 4. 5 Myšlenky malíře 

Období malování bylo u Kavána závislé na jeho psychickém rozpoložení. Byl velmi 

pracovitý, ale také citlivý, a pokud se necítil dobře, téměř netvořil. Mnohé také záleželo na 

roční době a malířově zdraví. ,,Toliko na zimní1011 nemám žádné naděje. Jsem posud náramně 

nešťasten se hlavou, a nevím nejen, kdy mně bude líp, nýbrž ani bude−li kdy. A jinak 

jsem také teď churav, jarního a letního snad něco půjde. Já jen tak běhám a jezdím 

po známých. Jak se mně uleví, přijedu na to, ale strašně jsem neustále rozladěn, kéž již je 

jaro!“1012 

 

4. 4. 6 Chvalín 

Chvalín, Topičova rodná vesnice na Podřipsku, je v krajinářově tvorbě poprvé spjat 

s rokem 1894. V této době měl před sebou ještě dva roky studia na Akademii a účastnil se 

také malířské exkurze v Zákolanech v okolí Okoře.1013 Topič, tušil, že mladý umělec 

potřebuje finanční zázemí a klidné prostředí pro tvorbu. Nabídnul mu pobyt u svých rodičů, 

zajistil malířské vybavení, a objednal si u něj obrazy z krajiny, kde prožil své dětství. Pro 

Kavána to byla příležitost změnit prostředí a malovat v nových exteriérech. ,,Se Chvalínem1014 

račte býti ujištěn, že jakmile bude možno, vyplním. Ani zima nestojí za nic; vyběhl jsem někdy 

ven, kdož by odolal, ale nebylo možno ani barvy rozřediti, a po čertech brzo měl toho člověk 

                                                 
1006 Tj. doplnění názvů obrazů, patrně těch, které zmiňuje v dopisu, nebo doplnění věnování pro nové majitele 

obrazů. 
1007 Doplněno schematickým náčrtkem obrazu. 
1008 Tj. námět na obraz s motivem vody. 
1009 Kaván neměl moc rád, když mu někdo při malování koukal ,,přes rameno,“ kolemjdoucí i návštěvy - ,,letní 

hosté.“ Pro tvoření vyhledával raději samotu a chodil malovat na méně přístupná místa. 
1010 Výňatek z ANG, f. FT (111), kart. 1, př. č. 3111, č. 17. List formátu 10,4 x 16,7 cm, psáno perem na straně 1, 

datace: [?], místo odeslání: [?]. 
1011 Tj. obrazy se zimními motivy. 
1012 Výňatek z ANG, f. FT (111), kart. 1, př. č. 3111, č. 2. Dvojlist formátu 17 x 21 cm, psáno perem na straně 

1 a 2, datace: 31. 1.[?], místo odeslání: [?]. 
1013 Z. NOVOTNÁ: František Kaván – symbolistní, dekadentní. Praha 2012, s. 91. 
1014 Chvalín, rodiště Františka Topiče, je součástí obce Nové Dvory, v blízkosti Roudnice nad Labem. 
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dost! A teď zas najednou co největší rozbředlina a strakatina, dělám doma1015 něco dle 

škrábů.1016 Na jaro potáhnu se též někam blíže ku Praze, bude příhodněji, odtud není nikam 

hnutí.“1017 

Kavánovi záleželo, aby si zvolil pro chvalínské malování dobré počasí a roční dobu, aby 

pobyt dobře využil. Stejný zájem na tom měl i Topič, který si obrazy přál, a u Kavána 

objednal, pro své soukromé účely. ,,Všecko je rozbito a není čeho litovati, neboť, račte věřiti, 

posud do malování nic nebylo, a asi hned nebude. Nyní jsem už myslil, že právě též pro 

počasí, nebo ořezání vrb snad na pěkných motivech, neráčíte (když tou dobou vracíval jsem se 

už ze Chvalína1018) pomýšleti na to, a byl jsem skoro rád. V dubnu dni nějaké byly, ale pak by 

rozmalované bylo zkazilo. Neběží tak o zimu, člověk se zaopatří, ale úžasné proměnlivo pořád 

a pořád: modré nebe, černé mraky, déšť, bengál, sníh vše za chvíli malou. Nyní už jsem 

rozdělal zde, arci bídně, nejraději vůbec nemalovat. Avšak jestli ne teď, dodržím jinak. (Než 

bych začal, bude jedna houština, a zelené nahoře jako dole). Pozdní podzim i zima možno, 

a sám se pak osmělím upozorniti na vhodnou dobu. Vždyť by v tom byl kozel, aby nebylo tou 

dobou ve Chvalíně1019 pěkně kolem potoka. Zatím račte odpustiti, zle by to dopadlo nyní. 

Lepších podmínek pro mne nežli u Vás se Chvalínem1020 nikde není (svět náš ráčíte znáti 

dobře) a motivy Vámi vybrané slavně bez další starosti možno dělat. Ale kloudného nic nebyl 

bych nyní s to.“1021 

U nakladatelových rodičů byl Kaván vlídně přijat a získal zde výborné zázemí. 

Chvalínské okolí mu bylo dobrou inspirací a zpracoval zde pro Topiče požadované náměty. 

,,Posílám skoro vše, co jsem mohl udělat. Račte si z toho vybrat, a sám ocenit, jak ráčíte. 

Nechci déle Vaše p. rodiče1022 obtěžovat, starají se o mne všickni Vaši, můj Bože, jak 

o vlastního, a pak musím se starat o nějaký kus kraje zas, kde bych sehnal asi dva velké 

motivy, abych měl něco na výstavy jarní. S těmi slunečními1023 se to zkazilo, musil jsem začít, 

které by i při podmraku byly hezčí, slunce ne a ne se dočkat; nyní trochu ho bylo, ale to by na 

ten velký bývalo všecko málo. Já nechal jeden malý a ten velký1024 čistý, ten jsem udělal na 

vlastní plátno o něco vyšší, ráčíte−li si jej ponechat, třeba si nechám zas to plátno. Vůbec 

                                                 
1015 Tj. v okolí Víchovské Lhoty u Jilemnice, v Krkonoších. 
1016 Tj. náčrtů. 
1017 Výňatek z ANG, f. FT (111), kart. 1, př. č. 3111, č. 3. List formátu 17 x 20,8 cm, psáno perem na straně  1, 

datace: [?], místo odeslání: [?]. 
1018 Chvalín, viz pozn. č. 1014. 
1019 Totéž. 
1020 Chvalín, viz pozn. č. 1014. 
1021 Výňatek z ANG, f. FT (111), kart. 1, př. č. 3111, č. 5. Dvojlist formátu 17 x 20,8 cm, psáno perem na straně 

1, datace: [?], místo odeslání: [?]. 
1022 Rodiče Františka Topiče ve Chvalíně. 
1023 Tj. slunečními motivy. 
1024 Tj. obraz. 
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račte si to dle libosti vyřídit. Namáznu si tu asi 3−4 malé,1025 a pak musím už odejet. Rámy, ze 

kterých jsem to stáhl, pošlu nebo přivezu. Račte mně, prosím Vaše Blahorodí, psát, co si račte 

ponechat, anebo co bych měl spravit atd., a ostatní račte taky u sebe nechat, nebo jak si 

přejete.“1026  

Po čase Topič Kavána opět pozval do Chvalína, v roce 1896, ale tento pobyt patrně 

překazilo vojenské cvičení, kterého se malíř účastnil. ,,Z ostatních1027 po výstavě asi 3 bych 

nějak větší prováděl,1028 ale všecko to za mnoho nestojí. Nebude-li to Vašemu Blahorodí 

obtížno, o něco chvalínského1029 bych prosil, nemohu na to zapomenout.“1030 

,,Nyní tedy a sice asi ve středu bych jel tam do domova Vašeho Blahorodí,1031 ráčíte−li 

si to posud přát. Nerad bych se stavěl v Praze,1032 ale bude−li nutno, musím už. Jméno té 

osady1033 jsem už zapomněl, prosím tedy uctivě, račte mě do neděle asi o tom zpraviti, abych 

si mohl dát poslat věci složené v Dobrušce.1034 Chtěl jsem to říditi podle počasí, ale já 

bezpochyby půjdu také na vojenské cvičení tohle jaro, tak je to těžké. Vynasnažím se, abych 

Vám tam něco hezkého udělal, když už tam1035 na to jdu.“1036 

Chvalínský pobyt se Kavánovi vydařil a těšilo jej, pokud svými obrazy udělal někomu 

radost nebo mu pomohl. ,,Kdybych mohl přijet do Prahy, jistotně se zastavím u Vás, neboť 

nevím, co tomu už je měsíců, kdy jsem naposled u Vás byl. Mluvil jsem s p. Tachecím tady.1037 

Vrby1038 přišly Chvaliňákům1039 vhod, p. Tachecí našel na nich roh jejich pole. A to jsem vždy 

rád, když vyhovím někde trochu otčinské pýše.“ 1040 

                                                 
1025 Tj. obrazy malých rozměrů. 
1026 Výňatek z ANG, f. FT (111), kart. 1, př. č. 3111, č. 7. Dvojlist formátu 13,5 x 17,3 cm, psáno perem na 

straně 1 a 2, datace: [1894 ?], místo odeslání: [Chvalín]. V roce 1894 Kaván maloval v Topičově rodném 

Chvalíně, kam ho Topič sám pozval. 
1027 Tj. obrazů nebo motivů. 
1028 Tj. maloval. 
1029 Kaván patrně žádá Topiče o možnost malovat v okolí Chvalíně viz dopis č. 3. 
1030 Výňatek z ANG, f. FT (111), kart. 1, př. č. 3111, č. 19. Dvojlist formátu 10,9 x 17,5 cm, psáno perem na 

straně 1 a 2, datace: /prosinec/, místo odeslání: [?]. 
1031 Tj. Chvalín, kde se František Topič narodil. 
1032 Tj. u Františka Topiče na Ferdinandově třídě č. 9. 
1033 Tj. patrně Chvalín, viz pozn. č. 1014. 
1034 Kaván v Dobrušce pobýval v zimě a na jaře roku 1896. 
1035 Tj. Chvalín, viz pozn. č. 1014. 
1036 Výňatek z ANG, f. FT (111), kart. 1, př. č. 3111, č. 14. Dvojlist formátu 14,5 x 22,5 cm, psáno perem na 

straně 1 a 2, datace: 8. 4. 1896, místo odeslání: Víchovská Lhota. 
1037 Patrně v Pardubicích nebo jeho okolí. 
1038 Tj. obraz s motivem vrb. 
1039 Chvaliňáci, tj. obyvatelé Chvalína. 
1040 Výňatek z ANG, f. FT (111), kart. 1, př. č. 3111, č. 20. Zálepka formátu 12,7 x 15,4 cm, psáno perem na 

straně 1, datace: /8. 1. 1898/, místo odeslání: /Pardubice/. Obálka: Blahorodný Pán, p. František Topič, 

nakladatel, v Praze, Ferdinandova tř. č. 9. Razítko: 8. 1. 1898, Pardubice. 
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Roku 1893 získal Kaván Hlávkovo cestovní stipendium,1041 kterého využil pro cestu do 

rodných Krkonoš a malování na Labské boudě, na rozdíl od svých spolužáků nevycestoval do 

zahraničí.1042 V roce 1903 zval Topič Kavána opět do Chvalína, aby zde pokračoval ve 

zpracovávání místních motivů. V té době byl již malíř držitelem ceny ze světové výstavy 

v Paříži v roce 1900 za obraz ,,Podmrak.“ Topič plánoval, že by českému krajináři umožnil 

malířský pobyt u moře, který se ale nakonec neuskutečnil. ,,S tím Chvalínem to musíme letos 

definitivně rozhodnout! Nevím, jest-li bysme se toho kdy dočkali, zvláště když na podzim letos 

budou zase ony pěkné partie oklestěny. Potřebuji také některé obrazy pro svůj letní byt 

v Dobřichovicích,1043 který si letos chci definitivně vypravit, a to všechno mne nutí, abych 

Vám znovu psal, nechtěje tam k nám posílati někoho jiného. Počasí jest konečně příjemné, 

a ta radikální změna bude Vám jistě jen ku prospěchu. Činím Vám tento návrh, není-li jiná 

příčina, než kterou uvádíte, jeďte k nám, a vezměte si vše s sebou. Kdybyste vzdor všemu 

nadání nemohl ani tam pracovat, nahradím Vám vše a nebudu se nikterak horšit, že to letos 

nešlo. Ale musel byste se vydat na cestu hned (přijdete k nejlepšímu rašení!), plátna nějaká 

tam pošlu. Potom se také dohodneme o podobném způsobu s mořem, tam byste mi mohl 

udělat také celou řadu obrázku. Přikládám zatím 100.- K napřed a na cestu, a pozdravuje Vás 

srdečně, trvám v úctě Váš oddaný F. Topič.“1044 Z nakladatelova přístupu je patrné, že si 

umělců, kteří jakýmkoliv způsobem tvořili pro jeho závod, velmi vážil a vytvářel jim výborné 

tvůrčí podmínky. 

 

4. 4. 7 Branná povinnost 

Branná povinnost v rakousko-uherské armádě byla zavedena v roce 1867, Kavána se 

tedy týkala. Odvedeni byli všichni bojeschopní muži mezi dvacátým a dvaadvacátým rokem 

života. 1045 Kaván byl odveden v septimě, během studií na Hradeckém gymnáziu, tedy 

patrně 1887, ve dvaceti jedna letech. Rok vojny odsloužil v Praze u 28. pěšího pluku, kde se 

seznámil z absolventem AVU v Praze, který mu nadšeně vyprávěl o profesoru Juliu 

Mařákovi. Setkání Kavána utvrdilo v rozhodnutí přihlásit se do Mařákovy krajinářské třídy na 

AVU. Délka činné služby v armádě byla tři roky. Kaván byl odveden na dva roky, patrně 

                                                 
1041 Hlávkovo cestovní stipendium, viz pozn. č. 268. 
1042 M. ZACHAŘ: … 2009, s. 20. 
1043 Dobřichovice, obec v okrese Praha-Západ. František Topič si zde nechal vystavět vilu čp. 117. V současnosti 

ji obývá spisovatel Ludvík Vaculík. 
1044 Výňatek z PNP, f. FK, kart. 1, inv. č. LA 71/71 000055. Dvojlist formátu: 14,6 x 23 cm, psáno perem na 

straně 1 a 2, datace: 22. 4. 1903, místo odeslání: Praha. Dopisní papír s hlavičkou: F. TOPIČ, Knihkupectví a 

nakladatelství, Librairie Francaise, Ústřední závod umělecký, V Praze, Ferdinandova tř. 9. 
1045 Zdeněk SEDLÁČEK: Počátek první světové války, první boje na srbské a ruské frontě, Kapitola III. Online: 

http://ruarmada.webpark.cz/armada.htm [cit. 14. 3. 2014]. 
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vzhledem k jeho chatrnějšímu zdraví.1046  Následovalo sedm let záložní služby a pak dva 

roky, kdy se měli v případě války hlásit k zeměbraně. Zeměbranecká povinnost končila 

čtyřicátým druhým rokem života.1047 Kaván po odvodu sloužil v 11. zeměbraneckém pěším 

pluku ,,Jičín“ a účastnil se vojenských cvičení.1048 U pluku v Jičíně bylo velitelství a dva pěší 

prapory. Kaván byl v roce 1898 desátník.1049 Vztah mezi Kavánem a Topičem byl patrně 

natolik otevřený a osobní, že Kaván poprosil o peněžní zálohu během své vojenské služby. 

,,Prosím Vás nejuctivěji, račte mně půjčiti 5 zl.,1050 jsem na vojně, známého tu žádného 

nemám, nerad bych posílal klíč, a málo jsem si vzal s sebou. Buď Vám hned pošlu peníze, až 

přijdu domů, nebo něco na vybranou za to. Račte býti tak laskav, budu velmi vděčen.“1051 

,,Račte odpustiti, že se tak dlouho s pětkou1052 nehlásím. Dělal jsem na hedvábí něco 

známému, jinak bych byl beztoho na to nevzpomněl. Ráčíte−li si něco ponechat, tu pětku,1053 

za jejíž půjčení děkuju nejuctivěji, račte si prosím srazit. Nehodí−li se Vám nic, 

vyrovnám.“1054 

 

4. 4. 8 Kavánovy obrazy v Topičově salonu a dalších výstavních síních 

Obrazy pro Topičův salon vybírali bratři Šulcové,1055 V. Oliva1056 nebo Topič sám. 

Vystavovali je v salonu jako ve veřejné galerii s tou možností, že bylo možné si umělecká díla 

zakoupit. Topič prosazoval do českých domácností kvalitní umělecká díla. Mladým lidem 

doporučoval, aby si z počátku pořídili dobrou reprodukci a později, až se ustálí jejich 

ekonomická situace, si pořídili vkusný originál. Přál si, aby lidé své domovy zařizovali dobře 

zpracovanými a hodnotnými kousky a vytvářeli tím příjemné prostředí, v kterém žili, a kam 

se každý den vraceli. Pro tyto účely oslovoval umělce a dával jim příležitost se zviditelnit 

a zhodnotit své malířské dovednosti. 

                                                 
1046 F. KOVÁRNA: …, s. 44. 
1047 Z. SEDLÁČEK: Počátek první světové války, první boje …. 
1048 Branná povinnost v rakousko-uherské armádě byla vedena v roce 1867, Kavána se tedy týkala. Odvedeni 

byli mezi dvacátým a dvaadvacátým rokem života všichni bojeschopní muži. Délka činné služby v armádě byla 

tři roky, následovalo sedm let záložní služby a pak dva roky, kdy se měli v případě války hlásit k zeměbraně. 

Zeměbranecká povinnost končila čtyřicátým druhým rokem života. Viz Z. SEDLÁČEK: Počátek první světové 

války, první boje… 
1049 Výňatek z ANG, f. FT (111), kart. 1, př. č. 3111, č. 12. List formátu 11,2 x 17,4 cm, psáno perem na straně 1, 

datace: /kolem 6. 9. 1898/ , místo odeslání: [?]. 
1050 Tj. pět zlatých. 
1051 Výňatek z ANG, f. FT (111), kart. 1, př. č. 3111, č. 12. List formátu 11,2 x 17,4 cm, psáno perem na straně 1, 

datace: /kolem 6. 9. 1898/ , místo odeslání: [?]. 
1052 Tj. s pěti zlatými. 
1053 Tj. pět zlatých. 
1054 Výňatek z ANG, f. FT (111), kart. 1, př. č. 3111, č. 10. List formátu 11,2 x 17,4 cm, psáno perem na straně 1, 

datace: /kolem 8.2.1898/, místo odeslání: [?]. 
1055 Tj. Čeněk nebo Antonín Šulcovi, bratři Topičovy manželky Terezie. Podíleli se s Viktorem Olivou na 

programu Topičova salonu viz kapitola První salon. 
1056 Viktor Oliva (1861-1928), viz pozn. č. 766. 
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Kaván o publicitu patrně příliš nestál, ale díky Topičovu salonu značně rozšířil možnost 

svého výdělku. Byl si toho dobře vědom, a kdykoliv byl vyzván poslat do Prahy nové obrazy, 

snažil se poptávce vyhovět. S tím bylo spojená i celková adjustace obrazu, kterou Kaván 

realizoval většinou sám nebo ve spolupráci s Topičem. ,,Já dám honem na Jizeru1057 udělat 

rám, prosím Vás, račte to rámaři vydat, až přijde, a pak si To račte udělat, jak libo. 

Nemůžete−li hnout výstavou,1058 aby se to tam ještě vpálilo, tak to dám do Besedy.1059“1060 

Pokud byl nakladatelův salon zaplněn, umisťoval Kaván obrazy v dalších pražských 

výstavních prostorách. 

Topič byl Kavánovi i prostředníkem ve výstavních záležitostech po Praze. Po skončení 

výstav přebíral jeho obrazy a vystavoval je nebo deponoval v salonu. Pro Kavána to bylo 

výhodné, protože obrazy nebyly vystaveny tolika převozům a neničily se tím. Dá se 

předpokládat, že Topič, žijící v Praze, registroval všechny probíhající výstavy, a své umělce 

podle toho i trochu usměrňoval. ,,Prosím nejuctivěji, račte zatím převzíti mé věci z Besedy,1061 

je−li možno, a ráčíte−li míti místo na to. Myslil jsem něco z nich malovat, ale látky jiné, Bože 

po krk by bylo. Ráčíte−li něco sám chtít koupit, též prodám, ale nechal bych si rád rámy, cenu 

Vám nechám na vůli.“1062  Kaván si některé obrazy, pokud nebyly zrovna vystavovány, 

nechával posílat domů. Znovu se jimi inspiroval a tvořil podle nich podobné náměty.  

Vystavoval v rámci svého členství v Umělecké besedě i spolku Mánes.1063 ,,Nevím 

načisto, co mám v Mánesu.1064 Vybrali si, a já se neptal, tak je-li tam ten Kozákov,1065 stejné 

velikosti jako tato Jizera, račte Jizeru,1066 prosím uctivě nechat truhláři svému napnout, snad 

to ještě udělá, Kozákov mně zatím uschovat a zahradit díru Jizerou.1067 Není-li Kozákov1068 

v Mánesu,1069 prosím o uschování Jizery1070 zatím. Rovněž račte být tak laskav, co Mánes1071 

                                                 
1057 Obraz s námětem řeky Jizery. 
1058 Výstava nezjištěna. 
1059 Tj. Umělecká beseda (UB), viz pozn. č. 806. 
1060 Výňatek z ANG, f. FT (111), kart. 1, př. č. 3111, č. 1. List formátu 11,2 x 17,5 cm, psáno perem na straně 1, 

datace: [?], místo odeslání: [?]. 
1061 Tj. Umělecká beseda (UB), viz pozn. č. 806. 
1062 Výňatek z ANG, f. FT (111), kart. 1, př. č. 3111, č. 16. List formátu 22,7 x 28 cm, psáno perem na straně 1, 

datace: [?], místo odeslání: [?]. 
1063 Kaván byl členem Umělecké besedy asi od roku 1896, o rok později se přihlásil do Spolku výtvarných 

umělců Mánes (1897). 
1064 Tj. S.V.U. Mánes, viz pozn. č. 285. 
1065 Tj. obraz s motivem Kozákova. 
1066 Tj. obraz s motivem Jizery. 
1067 Tj. uhradit dluh za napnutí obrazu s Kozákovem (nebo též za celý obraz) obrazem s motivem Jizery. 
1068 Tj. obraz s motivem Kozákova. 
1069 Tj. S.V.U. Mánes, viz pozn. č. 285. 
1070 Tj. obraz s motivem Jizery. 
1071 Tj. S.V.U. Mánes, viz pozn. č. 285. 
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z výstavy1072 vrátí, ve svém obrazovém krámě zatím mně vystaviti, je-li místo. Napnutí 

dodatečně uhradím.“1073 

Kaván se o prázdninách, a zejména po dokončení studia na Akademii, Praze spíše 

vyhýbal. Nebyl se svými obrazy nikdy úplně spokojen a veškeré záležitosti okolo vystavování 

mu nebyly příliš příjemné. Zázemí Topičova salonu mu v tomto směru poskytovalo velké 

výhody a je patrné, že mu zaměstnanci salonu vycházeli v mnohém vstříc. Kaván nebyl 

z těch, kteří by kohokoliv přespříliš zatěžovali svými problémy. Topič se v tom směru 

projevoval jako velmi chápající člověk, a proto si ho Kaván dovolil občas poprosit o pomoc 

nejrůznějšího rázu. 

,,Teď druhou prosbu snažnou: mám u p. Bohaty v akademii1074 3 akvarely, račte pro ně 

někoho poslat. Komise je snad vyhodí všecky, ale raději než všecko ostatní, ty věci mám proto 

přec, jaká pomoc. P. Bohatu s tím teď jako c. k.1075 nesmím zneužívat. 

A třetí prosba uctivá jest tato: račte mně vystaviti 1. obrázek s tou žlutou vrbou 

(Babky)1076 2. ,,Na Zipli“ (celokarton s vrb. potokem1077) 3. s tou třasořitkou brod,1078 totiž 

ráčíte-li to vše ještě míti. Ne-li, prosím račte nahradit třeba tou podzimní Jizerou v pádu,1079 

že by Kozákov1080 nebyl zarámován, aby nebyly dvě podobné Jizery tam.1081 Atlasového se 

ještě něco ulíhne1082.“1083  

V témže dopisu si téměř s povzdechem stěžuje na to, že se v salonu obrazy prodávají, 

zdá se, že podle něj až příliš rychle. Kaván byl pracovitý a velmi zručný člověk, patrně by se 

uživil různými způsoby, ale sám věděl, že jeho životní dráha je spojená s obrazy. Právě asi 

proto, vědom si, že obrazy jsou zdrojem jeho příjmů, se ke svému malování stavěl kriticky. 

Snad z obav, aby své živobytí nezaložil na nekvalitní práci. ,,Přiznám se takto, že s velkou, 

radostí nikdy nic do Vašeho salonu nedávám, čerti vědí, mně se tam všecko ztratí, nadobro 

zabito. Netvrdím, že by dohromady všecko za něco stálo, ale u přirovnání s Rudolfinem1084 

                                                 
1072 Blíže neurčená výstava S.V.U. Mánes. 
1073 Výňatek z ANG, f. FT (111), kart. 1, př. č. 3111, č. 18. Dvojlist formátu 11,1 x 17,6 cm, psáno perem na 

straně 1 a 2, datace: /kolem 2. 12. [1898-1900]/, místo odeslání: Vranové. 
1074 Tj. Akademie výtvarných umění v Praze (AVU), viz pozn. č. 20. 
1075 Tj. jako úředníka orgánů Rakouska-Uherska (císařského královského úředníka). 
1076 Tj. obraz s názvem ,,Babky“. 
1077 Tj. obraz na kartonu názvem ,,Na Zipli“, s motivem vrbového potoka. 
1078 Tj. obraz s motivem ,,brodu s třasořitkou.“ 
1079 Tj. obraz s motivem podzimní Jizery ,,v pádu.“ 
1080 Tj. obraz s motivem Kozákova. 
1081 Tj. dva podobné obrazy s motivem Jizery. 
1082 Kaván doufá ve vytvoření obrazu v odstínech ,,atlasové“ (modré) barvy. 
1083 Výňatek z ANG, f. FT (111), kart. 1, př. č. 3111, č. 18. Dvojlist formátu 11,1 x 17,6 cm, psáno perem na 

straně 1 a 2, datace: /kolem 2. 12. [1898-1900]/, místo odeslání: Vranové. 
1084 Výstavní síň Rudolfinum. Rudolfinum jako víceúčelový reprezentativní kulturní dům v Praze vzniknul 

v letech 1876-1884 podle návrhů architekta Josefa Zítka Josefa Schulze. Budova byla pojmenován na počest 

korunního prince Rudolfa a sloužila jako koncertní sál pro symfonický orchestr a jako obrazárna. V roce 1919 
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jste to ráčil taky beztoho pozorovat. Ta letošní bažina1085 v Rudolfině1086 by u Vás byla 

svinstvo největší, i to žito.1087 Tahle Jizera1088 tam bude taky děsná, ale co platno. Neračte se 

na mně hněvat, že toho tolik obtěžuji, pomoci nemám. Do Prahy se mně nechce, je to hned 

pořádná útrata, které nutno se vyhnout. Račte odpustiti.“1089 

Obrazy, které se neprodaly na výstavách, měl možnost Kaván dál nabízet přes Topiče 

v jeho salonu. Pokud měl o ně někdo zájem, Topič prodej zprostředkoval, a zajistil praktické 

otázky samotného prodeje. Kavánovy krajiny si postupně našly své kupce, některé z nich 

malíř v dopisech zmiňuje častěji. Patřil mezi ně pražský nakladatel a knihkupec Jan 

Laichter1090 a jistý pan Bohata. ,,Račte odpustit, nevím, nezdržela-li se zásilka p. Bohatovi, 

posílal jsem to na cestě, a já psal p. Laichterovi,1091 aby si vzal ty hory.1092 Vašemu Blahorodí 

jsem psal o tom hřbitově. Jestli tam nebyl p. Laichter1093 ještě, tak prosím Vás, opozdila−li se 

věc via Bohata, oznamuji a prosím stran těch hor. 1094“1095 

,,Panu Laichterovi1096 přenechám ten hřbitov,1097 dopíšu mu hned1098 a prosím, abyste 

mu jej ráčil vydati, až si proň přijde.“1099 

 

4. 4. 9 Přítel F. Topič 

Kaván jako student Akademie a následně její čerstvý absolvent si uvědomoval, jak 

velkého podporovatele v Topičovi má. Cítil se být nakladateli zavázán a snažil se mu 

veškerou náklonost oplatit v podobě svých obrazů. ,,Předpokládám, že není v besedě1100 nic 

prodáno, kde pak by také mohlo být. Nemíním však tak snadno dát se něčím nepříznivým zabít 

                                                                                                                                                         
byla proměněna na poslaneckou sněmovnu Československé republiky. Ke své původní náplni se Rudolfinum 

vrátilo po rekonstrukci v roce 1992. Dnes je sídlem České filharmonie a Galerie Rudolfinum. 
1085 Tj. obraz s motivem bažiny. 
1086 Blíže neurčená výstava v Rudolfinu. 
1087 Tj. obraz s motivem žitného pole. 
1088 Tj. obraz s motivem Jizery. 
1089 Výňatek z ANG, f. FT (111), kart. 1, př. č. 3111, č. 18. Dvojlist formátu 11,1 x 17,6 cm, psáno perem na 

straně 1 a 2, datace: /kolem 2. 12. [1898-1900]/, místo odeslání: Vranové. 
1090 Patrně Jan Laichter (1858–1946), viz pozn. č. 971. 
1091 Tentýž. 
1092 Tj. obraz s motivem hor. 
1093 Patrně Jan Laichter (1858–1946), viz pozn. č. 971. 
1094 Tj. obraz s motivem hor. 
1095 Výňatek z ANG, f. FT (111), kart. 1, př. č. 3111, č. 4. List formátu 14,5 x 23 cm, psáno perem na straně 1 , 

datace: [kolem roku 1896 ?], místo odeslání: [?]. 
1096 Patrně Jan Laichter (1858–1946), viz pozn. č. 971. 
1097 Tj. obraz s motivem hřbitova. 
1098 Tím je myšleno dopsání věnování na zmíněný obraz. 
1099 Výňatek z ANG, f. FT (111), kart. 1, př. č. 3111, č. 16. List formátu 22,7 x 28 cm, psáno perem na straně 1, 

datace: [?], místo odeslání: [?]. 
1100 Tj. Umělecká beseda (UB), viz pozn. č. 806. 
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hned, budu−li trochu zdráv, jen trochu. A nemíním zapomenout, že nejvíce jste mně ráčil 

pomáhat, abych se udržel.“1101 

Obdiv Kavána k malíři Antonínu Chittussimu1102 pramenil v dobách gymnaziálních 

studií v Hradci Králové, kdy spolu se svými spolužáky obdivoval jeho malby ve Zlaté Praze. 

Mladého malíře inspiroval a zakořenil v něm myšlenku přihlásit se na pražskou Akademii. Ve 

vztahu krkonošského malíře a pražského nakladatele mohl Topič působit jako ten, kdo 

pomáhá a usměrňuje. O vzájemné otevřenosti obou svědčí i přátelská rada, kterou Kaván 

nakladateli ohledně Chittussiho napsal: ,,Tuze je žádoucno, abyste ráčil pomýšleti také na 

takového skvostného Chittussiho,1103 jako Mánesa.1104 Nikdo jiný by to nemohl tak sehnati. To 

by byl přeskvost, račte věřiti.“ 1105 

Mladý krajinář byl rád za každou pomoc a vděčný za veškeré tvůrčí impulzy, které mu 

nakladatel předkládal. Kaván sice nestál o slávu a publicitu, přesto když se o něm někdo 

zmínil, samozřejmě ho to zajímalo. Před Topičem se příliš neostýchal, a byl otevřený a přímý, 

čehož si na něm lidé vážili. A proto se nebál před Topičem projevit zájem o článek, který 

o něm vyšel v novinách, a který by se styděl shánět sám. ,,Jeden ,,písmák“ říkal mně, že četl 

něco o mně v Národních.1106 Po hospodách mívají stará příležitostně koupená čísla. Račte být 

tak laskav, ráčíte−li mít někde tu věc náhodnou při ruce, ne abych obtěžoval tím, pošlete mně. 

V Hradci1107 bych se na to styděl ptát.“ 1108 Zároveň se nebál upozornit na své nedostatky 

a svěřit se s osobními pocity. ,,Račte odpustit, nemám než umazanou obálku, a už je zavřeno, 

jsem pořád nevypsatelně zmaten, čerti vědí, co to je.“ 1109 

Projevem úcty, přátelství a otevřenosti jsou i závěrečné formulace dopisů. ,,Na svátky 

budu doma,1110 a pak budu zase psát, kde.“1111 

,,Vřele děkuje za vzácnou Vaši přízeň, zůstávám Vašemu Blahorodí v hluboké úctě 

oddaný Franta Kaván, žák malířské akademie1112“1113 

                                                 
1101 Výňatek z ANG, f. FT (111), kart. 1, př. č. 3111, č. 16. List formátu 22,7 x 28 cm, psáno perem na straně 1, 

datace: [?], místo odeslání: [?]. 
1102 Antonín Chittussi (1847-1891), viz pozn. č. 261 
1103 Tj. obraz od Antonína Chittussiho. 
1104 Tj. obraz od jednoho z představitelů malířské rodiny Mánesů – otec Antonín Mánes (1784-1832) nebo jeden 

z jeho synů, Josef Mánes (1820-1871) nebo Quido Mánes (1828-1880). 
1105 Výňatek z ANG, f. FT (111), kart. 1, př. č. 3111, č. 3. List formátu 17 x 20,8 cm, psáno perem na straně 1,  

datace: [?], místo odeslání: [?]. 
1106 Patrně Národní listy, vycházející v letech 1861 až 1941. 
1107 Tj. Hradec Králové. 
1108 Výňatek z ANG, f. FT (111), kart. 1, př. č. 3111, č. 11. Dvojlist formátu 11,2 x 17,4 cm, psáno perem na 

straně 1 a 2, datace: / kolem 24. 10. 1897/, místo odeslání: Blešno, pošta Třebechovice. 
1109 Výňatek z ANG, f. FT (111), kart. 1, př. č. 3111, č. 4. List formátu 14,5 x 23 cm, psáno perem na straně 1 , 

datace: [kolem roku 1896 ?], místo odeslání: [?]. 
1110 Tj. Víchovská Lhota u Jilemnice, v Krkonoších. 
1111 Výňatek z ANG, f. FT (111), kart. 1, př. č. 3111, č. 19. Dvojlist formátu 10,9 x 17,5 cm, psáno perem na 

straně 1 a 2, datace: /prosinec/, místo odeslání: [?]. 
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,,Račte odpustiti mé povídavosti, Vašemu Blahorodí v hluboké úctě oddaný Franta 

Kaván“ 1114 

 

4. 4. 10 František Topič – František Kaván 

Knihkupec L. K. Žižka ve svých pamětech uvádí, že nakladatelé o svém díle a době 

hovořili nejméně, a nezanechali téměř žádné paměti. Pouze vydavatel Josef Richard 

Vilímek1115 zanechal vzpomínkovou brožuru, ale záznamů, které by se týkaly knihkupectví. 

Stejně tak tomu bylo u Jana Otty1116 i Františka Šimáčka,1117 z Žižkových současníků pak 

Topič. Žádný nezanechal po sobě výklad svého života. 1118 

Topičova nakladatelská činnost je známá díky knihám, které vydal, a nabídkovým 

katalogům, které pravidelně připravoval pro širokou veřejnost. Aktivity Topičova salonu 

a jeho výstavní činnost jsou podchyceny ve výstavních katalozích, stejně tak činnost 

,,Ústředního závodu uměleckého.“ Z těchto pramenů získáme ucelený přehled o výsledcích 

práce Topičova kolektivu. Nahlédnout do pozadí fungování závodu můžeme jen díky 

dobovým recenzím a článkům, které vycházely v tisku a odborných periodikách.1119 Vlastní 

přístup k umělci, který pro salon tvořil, je patrný z editované korespondence. Dá se 

předpokládat, že ke každému Topič přistupoval individuálně a je otázkou, jestli vždy tak 

vstřícně a mile, jak to odráží Kavánovy dopisy. Je zřejmé, že se Kavánovo malování odvíjelo 

především od počasí a jeho rozpoložení. Nebyla mu překážkou zima či jiné extrémní počasí, 

ale duševní nepohoda. Z dopisů vyplývá, že tuto skutečnost Topič respektoval. Každé sdělení 

řeší obchodní záležitosti, ty byly patrně také důvodem, proč se krajinář s nakladatelem 

seznámil. Dopisy odráží zároveň i o podporu zkušeného obchodníka mladému umělci, 

kterému se dostalo základu v tom, nakolik si má své práce cenit. Korespondence Kavána 

a Topiče končí rokem 1904, je možné, že se její část nedochovala, nebo další vzájemná 

komunikace probíhala osobně. Jisté je, že osm let, během kterých si malíř s nakladatelem 

vyměnili několik dopisů, bylo pro Kavána velmi tvůrčí a F. Topič na tom má své zásluhy. 

                                                                                                                                                         
1112 Tj. Akademie výtvarných umění v Praze (AVU), viz pozn. č. 20. 
1113 Výňatek z ANG, f. FT (111), kart. 1, př. č. 3111, č. 15. List formátu 21 x 29,5 cm, psáno perem na straně 1, 

datace: /27. 12. 1894/, místo odeslání: Víchovská Lhota u Jilemnice. 
1114 Výňatek z ANG, f. FT (111), kart. 1, př. č. 3111, č. 20. Zálepka formátu 12,7 x 15,4 cm, psáno perem na 

straně 1, datace: /8. 1. 1898/, místo odeslání: /Pardubice/. Obálka: Blahorodný Pán, p. František Topič, 

nakladatel, v Praze, Ferdinandova tř. č. 9. Razítko: 8. 1. 1898, Pardubice. 
1115 Josef Richard Vilímek (1860–1938), viz pozn. č. 777. 
1116 Jan Otto (1844–1916), viz pozn. č. 776. 
1117 František Šimáček (1834–1885), viz pozn. č. 757. 
1118 L. K. ŽIŽKA: Paměti a osudy…, s. 361. 
1119 Výběr textů je součástí dvou publikací o Topičově salonu z roku 2011 a 2012. M. PECH A KOLEKTIV: 

Topičův salon 18–36…; M. PECH A KOLEKTIV: Topičův salon 37–49… 
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5. Oldřich Blažíček1120 

 

5. 1 Mládí 

Oldřich Blažíček1121 se narodil 5. ledna 1887 ve Slavkovicích u Nového Města na 

Moravě v rodině nemajetného venkovského krejčího. Vyrůstal na Horácku, části Vysočiny na 

moravské straně.1122 Dětství a mládí malíře nejvíce vystihují jeho vlastní vzpomínky, které 

vyšly knižně.1123 Citát z nich použila také Olga Macková v autorově monografii, která vyšla 

v rámci odeonské knižnice Malá galerie.1124 ,,Měl jsem jedinečně krásné mládí, ačkoliv jsem 

vyrůstal v nejchudších poměrech. To, čemu se dnes říká bída, bylo tehdy, zejména v době 

zimní, samozřejmostí a pořádný krajíc černého chleba byl mi až do dvanácti let stálou 

vzácností. Celé mládí jsem prožíval ve spořádaném rodinném ovzduší, naplněném všelijakým 

umělectvím, třeba prováděným neškoleně a neuvědoměle. Otec Vincenc byl vojenským 

krejčím. Pracoval skvěle premované husarské obleky, které v kraji dovedl jedině on sám. Když 

nebylo práce krejčovské, zejména v létě, pracovali s matkou u sedláků a oba byli jako ženci 

velmi vyhledávaní.“1125 Blažíčkův o osm let starší bratr jej odmala přibíral k malování kulis 

a opon pro ochotnické divadlo, k vyřezávání a modelování figurek ze dřeva i hlíny pro 

vánoční betlémy s malovaným pozadím. Rodina žila v Rožné, která se později stala 

nejčastějším námětem Blažíčkových obrazů. Z Rožné docházel do měšťanky v Bystřici nad 

Pernštejnem, půldruhé hodiny pěšky. V letech 1901–1903 jej bratr přijal jako učedníka 

v malířské a natěračské živnosti v blízké obci Bobrová.1126 O tomto období se malíř 

rozepisuje ve svých již zmiňovaných vzpomínkách.1127 

 

5. 2 Hrabě Gudenus 

Blažíček jako mládenec pracoval na zámku v Moravci, kde si jeho amatérského 

malování všimnul hrabě Gabriel Gudenus.1128 Viděl kopii Ženíškova obrazu Oldřich 

a Božena1129, kterou osmnáctiletý Blažíček barevně provedl podle černobílé reprodukce ze 

                                                 
1120 Následující kapitola vychází z mé diplomové práce viz E. CHARVÁTOVÁ: František Kaván – přátelství 

v korespondenci… 
1121 V textu jméno Oldřicha Blažíčka vzhledem k jeho častému výskytu zkracuji nebo používám pouze jeho 

příjmení. 
1122 O. MACKOVÁ: …, s. 8. 
1123 O. BLAŽÍČEK: Mládí na Vysočině. Havlíčkův Brod 1961. 
1124 O. MACKOVÁ: …. 
1125 O. BLAŽÍČEK: …, s. 8 a 12. 
1126 O. MACKOVÁ: …, s. 10. 
1127 O. BLAŽÍČEK:… 
1128 Gabriel Ludwig Franz Ghislain, hrabě Gudenus (1853–1915). Gudenusové byli štýrský rod, který přišel na 

Moravu poměrně pozdě a v 19. století vlastnil zámek Mitrov a Moravec. 
1129 František Ženíšek (1849–1916), viz pozn. č. 807. 
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Zlaté Prahy,1130 a rozhodnul se mu pomoci. S Gudenusovým doporučením a hmotnou 

podporou se dostal Blažíček v roce 1906 na Uměleckoprůmyslovou školu v Praze, kde mohl 

malování odborně studovat. Hrabě Gudenus Blažíčka podporoval po větší část jeho pražského 

studia a zastává v jeho životě úlohu mecenáše.1131 

 

5. 3 Umělecko-průmyslová škola a Akademie výtvarných umění v Praze 

Od roku 1906 do roku 1909 navštěvoval Uměleckoprůmyslovou školu v Praze. 

Všeobecnou část studoval u Emanuela Dítěte,1132 stylizační ornamentální práci absolvoval 

u Jana Beneše1133 a Karla Vítězslava Maška.1134 Modelování se učil u Ludvíka Wurzela1135 

a Ladislava Šalouna.1136 Během hodin večerního aktu se seznámil s Janem Preislerem1137 

a během praktického vyučování v plenéru s Jakubem Schikanederem.1138 Mezi Blažíčkovy 

spolužáky patřil malíř Josef Lada,1139 Josef Čapek,1140 Jan Zrzavý1141 nebo sochař Otto 

Gutfreund.11421143 

Po tříletém studiu na Uměleckoprůmyslové škole se Blažíček rozhodl pokračovat na 

Akademii1144 ve figurální škole Hanuše Schwaigera.1145 Krajinářská škola úmrtím profesora 

Julia Mařáka1146 zanikla a v té době zatím ještě nebyla obnovena.1147 Postupně se Blažíček 

stává krajinářem a zároveň si vytváří svůj specifický obor, malbu chrámových interiérů, 

v které nemá výrazné předchůdce ani rovnocenné následovníky.1148 Ve svých vzpomínkách 

sám píše, že Akademii absolvoval jako figuralista a zájem o architekturu ho přivedl k albě 

interiérů, krajinu pak maloval všude, kam přišel, ale nejvíce v rodném kraji, na Vysočině 

                                                 
1130 Obrazový časopis Zlatá Praha vycházel od roku 1864 do roku 1929 v Ottově nakladatelství. Vycházely 

v něm články vztahující se kultuře i politice, množství literárních a obrazových příspěvků, měl vysokou 

grafickou úroveň. 
1131 O. MACKOVÁ: …, s. 10. 
1132 Emanuel Dítě (1862–1944), viz pozn. č. 216. 
1133 Jan Beneš (1873–1946), český malíř, pedagog, představitel dekorativního umění. 
1134 Karel Vítězslav Mašek (1865–1927), viz pozn. č. 231. 
1135 Ludvík Wurzel (1865–1913), český sochař a pedagog na UMPRUM v Praze. 
1136 Ladislav Šaloun (1870–1946), český sochař a pedagog na UMPRUM v Praze. 
1137 Jan Preisler (1872–1918), viz pozn. č. 579. 
1138 Jakub Schikaneder (1855–1924), viz pozn. č. 218. 
1139 Josef Lada (1887–1957), český malíř, ilustrátor a spisovatel. 
1140 Josef Čapek (1887–1945), český malíř, grafik, ilustrátor, spisovatel a scénograf.  
1141 Jan Zrzavý (1890–1977), viz pozn. č. 864. 
1142 Otto Gutfreund (1889–1927), český sochař, představitel českého sochařského kubismu. 
1143 O. MACKOVÁ: …, s. 10–11. 
1144 Tj. Akademie výtvarných umění v Praze (AVU), viz pozn. č. 20. 
1145 Hanuš Schwaiger (1854–1912), česká designér, ilustrátor a malíř, vyučoval figurální malbu na AVU v Praze. 
1146 Julius Mařák (1832–1899), viz pozn. č. 259. 
1147 O. MACKOVÁ: …, s. 13. 
1148 Jediný Ludvík Kohl (1746–1821) se na začátku 19. století tímto směrem specializoval starožitnými obrazy 

antických a středověkých, většinou fiktivních, chrámů. In O. MACKOVÁ: …, s. 14. 
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a Horácku.1149 První obraz chrámového vnitřku vytvořil v Dubrovníku v kostele sv. Vlaha, 

kam odjel na Štursovu1150 radu. Místní kostel neshledal tolik zajímavým, ale námět podnítil 

jeho zájem o chrámový interiér. Po návratu se rozhodnul namalovat interiér chrámu sv. Víta 

v Praze. Byl zde vlídně přijat kanovníkem svatovítské kapituly dr. Antonínem Podlahou, 

a katedrálu navštěvoval celý měsíc.1151 Zachycoval kruchtu, kazatelnu a oratoř, zpracoval také 

svatojánský náhrobek. Hlavním námětem pro něj byla architektura samotná a rozhodnul se 

plně soustředit jen na ni. V malbě se projevily vlastnosti, které byly pro Blažíčka typické, 

jistota oka a ruky a mimořádný smysl pro malířské řemeslo. Interiéry, chrámové i muzejní, 

zpracovával dále v Itálii – v Římě, Florencii a Benátkách, ale i v Čechách v podobě chrámu 

sv. Barbory v Kutné Hoře.1152 

 

5. 4 Blažíček – krajinář, malíř interiérů, profesor 

Blažíčkova krajinářská tvorba se plně rozvinula v letech 1912–1913. V této době 

intenzivně tvoří žáci Mařákovy krajinářské třídy František Kaván,1153 Alois Kalvoda,1154 

Stanislav Lolek,1155 Jaroslav Panuška,1156 Roman Havelka,1157 Karel Langer,1158 Josef 

Holub,1159 Ota Bubeníček1160 a další. Hledali cestu k pojetí české nebo moravské krajiny 

a vytvářeli si na ni vlastní názory. František Kaván v této době pracuje ve Vítanově 

u Hlinska.1161 Stal se Blažíčkovým přítelem a jejich krajinářské cesty se setkaly v Železných 

horách i na Vysočině.1162 Druhým krajem, který Blažíčka zaujal, bylo Valašsko, zejména 

okolí Štramberka, kde spolupracoval s Lolkem. Pobýval zde u svého přítele Adolfa Hrstky1163 

každý rok, s výjimkou jediného válečného roku 1915, kdy byl po narukování v armádě 

v Tyrolích.1164 

                                                 
1149 O. BLAŽÍČEK: …, s. 124. 
1150 Jan Štursa (1880–1925), český sochař, ilustrátor, pedagog a kurátor. 
1151 O. MACKOVÁ: …, s. 14. 
1152 O. MACKOVÁ: …, s. 18. 
1153 František Kaván (1866–1941), viz pozn. č. 1. 
1154 Alois Kalvoda (1875–1934), český malíř, grafik a pedagog, absolvent krajinářské třídy prof. Julia Mařáka na 

AVU v Praze, spolužák F. Kavána. 
1155 Stanislav Lolek (1873–1936), český malíř, grafik a ilustrátor, žák krajinářské třídy profesora Julia Mařáka. 
1156 Jaroslav Panuška (1872–1958), český malíř, krajinář, ilustrátor, student AVU v Praze, žák Maxmiliána 

Pirnera a Julia Mařáka. 
1157 Roman Havelka (1877–1950), český malíř, žák krajinářské třídy profesora Julia Mařáka. 
1158 Karel Langer (1878–1947), český malíř, žák krajinářské třídy profesora Julia Mařáka. 
1159 Josef Holub (1870–1957), viz pozn. č. 273. 
1160 Ota Bubeníček (1871–1962), viz pozn. č. 531. 
1161 Ve Vítanově Kaván tvořil od dubna roku 1909 do srpna roku 1922. 
1162 O. MACKOVÁ: …, s. 18. 
1163 MUDr. Adolf Hrstka, lékař, sběratel lidové keramiky a autor myšlenky valašského skanzenu. Vzbudil 

u Blažíčka zájem o lidovou keramiku a vedl jej ke znaleckému sběratelství. Malíř za léta nashromáždil unikátní 

sbírku habánské fajánse s mimořádně cennými kusy, které zdobily jídelnu jeho dejvického domu. 
1164 O. MACKOVÁ: …, s. 24. 
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V roce 1912 obdržel Blažíček spolu s dalšími umělci výroční ceny České Akademie věd 

a umění.1165 Vstoupil do Jednoty umělců výtvarných1166 a na její výstavě v Obecním domě 

poprvé vystavil v Praze větší soubor pláten. Na Moravě se představil o rok dříve ve výstavním 

salónu Svěntyho knihkupectví v Brně. Kritikové jeho práce přijali vlídně.1167 V roce 1913 se 

stal členem Sdružení výtvarných umělců moravských v Hodoníně.1168 Na radu Štursy 

a Kotěry vystoupil v roce 1917 z Jednoty umělců výtvarných, a stal se členem Spolku 

výtvarných umělců Mánes.1169 Jeho skutečným domovským spolkem ale zůstala Jednota,1170 

do které se v roce 1925 vrátil a stal se později jejím dlouholetým předsedou.1171 

Blažíčkova umělecká dráha začala úspěšně a existenčně ho zajistila. V roce 1914 se 

oženil s Boženou Rejskovou a pořídil si byt s ateliérem na Letné.1172 V důsledku událostí 

první světové války a následného příkazu k mobilizaci Blažíček narukoval k 14. 

zeměbraneckému pluku v Brně. Pak se dostal do Tyrol a okolí Innsbrucku. V rámci vojenské 

služby přinesl obrat k lepšímu rok 1917, kdy se dostal do skupiny malířů restaurujících tehdy 

vojenský chrám sv. Mikuláše na Starém Městě. Válečná léta zasáhla do malířovy tvorby 

relativně šetrně, ale zintenzivnila rodinné vztahy a Blažíček namaloval portrét své matky. 

Úzkost z války převedl do obrazů vyzařujících šťastné a uvolněné situace života. Během 

dvacátých let minulého století hrály v malířově tvorby největší roli pobyty ve Štramberku 

a valašská krajina v jeho okolí.1173 

Pro svou mimořádnou schopnost zachytit interiéry architektur byl v roce 1921 

jmenován profesorem Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) a věnoval svou 

energii organizaci ústavu kresby a malby na fakultě architektury. Na ČVUT působil do roku 

1939, od roku 1931 jako její děkan.1174 Do popředí nastupovala generace výtvarníků narozená 

v osmdesátých letech minulého století. Malíři, před válkou považovaní za bouřliváky, se 

stávali profesory vysokých škol a funkcionáři výtvarných spolků. Blažíčka tato funkce 

zásadně po tvůrčí stránce neomezila, musel pouze délku malířských pobytů přizpůsobovat 

režimu akademického roku.  

                                                 
1165 Tj. Česká akademie věd a umění v Praze, viz pozn. č. 328. 
1166 Tj. Jednota umělců výtvarných (JUV), viz pozn. č. 38. 
1167 O. MACKOVÁ: …, s. 31. 
1168 Členství v JUV nekolidovalo se členstvím v moravském sdružení. Blažíček se jím hlásil ke svému původu 

z moravského Horácka. 
1169 Tj. S.V.U. Mánes, viz pozn. č. 285. 
1170 Tj. Jednota umělců výtvarných (JUV), viz pozn. č. 38. 
1171 O. MACKOVÁ: …, s. 31. 
1172 Tamtéž, s. 34. 
1173 Tamtéž, s. 38. 
1174 A. HOROVÁ a KOLEKTIV: Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Praha 1995, s. 74. 
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Blažíček cestoval od svých dvaceti tří let do Istrie a Dalmácie. V roce 1913 na 

Hlávkovo stipendium1175 důkladně poznal Itálii. Poválečné období se u něj vyznačuje 

nadprůměrnou zcestovalostí, která přinesla velkou malířskou úrodu.1176 První poválečná cesta 

vedla v roce 1924 na Balkán, kde navštívil Sofii, Varnu, Rilu a Cařihrad. V příštím roce 

následovala Francie se zastávkou v Paříži, Chartres, Amiens a Rouenu.1177 Dva roky na to 

cestoval do Španělska. Navštívil Granadu, Maladu, Sevillu, Barcelonu a přes zastávku 

v italské Neapoli se vracel domů. V třicátých letech působil na Vysočině, Slovensku 

a Podkarpatské Rusi. Vydal se také na sever Evropy, k fjordům do Norska. 

Blažíčkovy obrazy cestovaly ještě mnohem častěji a dál, než jejich autor. Už v roce 

1912 se dva jeho obrazy staly součástí výstavy pořádané JUV v Poznani a Lublani. 

Ve dvacátých a třicátých letech se jeho obrazy objevovaly v Benátkách, na Mezinárodní 

výstavě v roce 1920 a na XVII. Biennale v reprezentativním souboru českého soudobého 

umění, který vybral V. V. Štech,1178 v roce 1930. Ze šedesáti obrazů umístěných 

v československém pavilonu byly čtyři Blažíčkovy. Spolu s obrazy Emila Filly,1179 Rudolfa 

Kremličky,1180 Vincence Beneše,1181 Václava Špály,1182 Maxe Švabinského,1183 Karla 

Holana,1184 Václava Rabase,1185 Vlastimila Rady1186 a Jana Baucha1187 reprezentovaly 

československé umění.1188 Jeho obrazy byly zařazovány do souborů českého umění na 

výstavách pořádaných ministerstvem školství a národní osvěty, v roce 1921 v Paříži, 1923 

v Londýně a Bradfordu, 1927 ve Varšavě a Krakově, 1937 v Moskvě a Lenigradu. 

S JUV vystavoval v Oslu, Bergenu, Kodani, Vídni a Amsterodamu. Od druhé poloviny 

dvacátých let obeslal mnohokrát výstavy ve Spojených státech amerických. V Carnegie 

Institutu v Pittsburghu, v New Yorku, Filadelfii, Saint Louis, s nemalým úspěchem. Mnoho 

obrazů bylo ve Spojených státech zakoupeno a zůstalo za oceánem. Malířova výstavní činnost 

na domácích výstavách mnohonásobně předčila tu zahraniční. Soupis Blažíčkových výstav do 

                                                 
1175 Hlávkovo cestovní stipendium, viz pozn. č. 268. 
1176 O. MACKOVÁ: …, s. 43. 
1177 Tamtéž, s. 46. 
1178 Václav Vilém Štech (1885–1974), viz pozn. č. 389. 
1179 Emil Filla (1882–1953), viz pozn. č. 229. 
1180 Rudolf Kremlička (1886–1932), český malíř, grafik, představitel české moderny. 
1181 Vincenc Beneš (1883–1979), český malíř, grafik, ilustrátor, podílel se na dodatečné výzdobě Národního 

divadla v Praze. 
1182 Václav Špála (1885–1946), český malíř, ilustrátor, grafik a pedagog, představitel české moderny. 
1183 Maxmilián Švabinský (1873–1962), viz pozn. č. 390. 
1184 Karel Holan (1893–1953), český grafik, ilustrátor a pedagog, malíř pražských zákoutí. 
1185 Václav Rabas (1885–1954), český krajinář a básník. 
1186 Vlastimil Rada (1895–1962), český pedagog, spisovatel, ilustrátor a malíř. 
1187 Jan Bauch (1898–1995), český malíř, grafik a pedagog. 
1188 O. MACKOVÁ: …, s. 51. 
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roku 1939 je uveden v monografii od Antonína Matějčka.1189 Během jednoho roku vystavoval 

až na osmi výstavách.1190 

Oblibu veřejnosti Blažíček upevnil svou soubornou výstavou v Obecním domě v Praze 

v roce 1925, kterou tvořilo téměř dvě stě prací. Od roku 1928 obýval dům v Dejvicích 

navrhnutý Kotěrovým žákem Jaroslavem Rösslerem.1191 Na Hanspaulce, tehdy venkovu se 

skupinami chalup, vzniknul rodinný dům s velkou architektonicky řešenou zahradou. 

Blažíčkovi se stalo místem pro malířskou práci a častá setkání s přáteli. Společenské styky 

byly přímou součástí jeho života a do okruhu blízkých přátel patřily velké osobnosti českého 

lékařství a profesoři Univerzity Karlovy, pediatr Jiří Brdlík,1192 neurolog a psychiatr Antonín 

Heveroch,1193 revmatolog František Lenoch.1194 Blažíček se přátelil s historikem Josefem 

Šustou,1195 zakladatelem české indologie Vincencem Lesným,1196 spisovatelem Karlem 

Václavem Raisem1197 a Josefem Bohuslavem Foersterem,1198 oba také portrétoval. Přátelské 

vztahy udržoval s Gabrielou Preissovou,1199 barytonistou Národního divadla Zdeňkem 

Otavou1200 a dalšími. 

Při svatováclavském miléniu v roce 1929 byl pověřen čestným úkolem vytvořit obraz 

korunovačních klenot, zároveň s Maxem Švabinským,1201 který je kreslil. Ruku v ruce 

s úspěchem přicházela také kritika, na kterou si malíř musel zvykat. V roce 1930 nebyl 

zastoupen na výstavu S.V.U. Mánes1202 ke sto letem českého umění, stejně jako např. 

A. Mucha,1203 V. Radimský,1204 J. Schikaneder,1205 J. Úprka1206 nebo A. Waldhauser.1207 1208 

                                                 
1189 A. MATĚJČEK: Oldřich Blažíček. Praha 1941, s. XII. a XIII. 
1190 O. MACKOVÁ: …, s. 60. 
1191 Jaroslav Rössler (1886–1964), český architekt a urbanista, žák Jana Kotěry. 
1192 Jiří Brdlík (1883–1965), významný český pediatr, zakladatel pediatrického lékařství v Československu. 
1193 Antonín Heveroch (1869–1927), český neurolog a psychiatr, žák Josefa Thomayera. 
1194 František Lenoch (1898–1970), zakladatel české revmatologie. 
1195 Josef Šusta (1874–1945), český historik, spisovatel a politik, profesor všeobecných dějin na Univerzitě 

Karlově v Praze. 
1196 Vincenc Lesný (1882–1954), překladatel, pedagog, filozof, filolog a orientalista, zakladatel české indologie. 
1197 Karel Václav Rais (1859–1926), viz pozn. č. 132. 
1198 Bohuslav Josef Foerster (1859–1951), český pedagog, skladatel a hudební kritik, od roku 1931 prezident 

České akademie věd a umění. 
1199 Gabriela Preissová (1862–1946), dramatička a spisovatelka, dramaturgyně Národního divadla. 
1200 Zdeněk Otava (1902–1980), profesor sólového zpěvu na Akademii múzických umění, barytonista Národního 

divadla v Praze. 
1201 Maxmilián Švabinský (1873–1962), viz pozn. č. 390.  
1202 Tj. S.V.U. Mánes, viz pozn. č. 285. 
1203 Alfons Mucha (1860–1939), viz pozn. č. 151. 
1204 Václav Radimský (1867–1946), český krajinář a impresionista často působící ve Francii, přítel Claude 

Moneta. 
1205 Jakub Schikaneder (1855–1924), viz pozn. č. 218. 
1206 Joža Úprka (1861–1940), viz pozn. č. 811. 
1207 Antonín Waldhauser (1835–1913), český krajinář druhé poloviny 19. století. 
1208 O. MACKOVÁ: …, s. 60. 
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Kromě zmíněných a citovaných vzpomínek na mládí1209 se ve veřejném tisku stranil 

jakéhokoliv projevu. 

Ve dvacátých a třicátých letech minulého století se vracel do rodné krajiny a vesnice 

Rožná, kde prožil své dětství. Od té doby se stala ústředním bodem jeho krajinářské práce. 

Cestoval na Slovensko a od třicátých let se sem pravidelně vracel. Maloval krajiny a zaměřil 

se na chrámové interiéry, malých dřevěných kostelíků i velkých chrámů. Ke chrámovým 

interiérům se opět vracel i v Čechách, v Mladé Boleslavi, pražské Loretě i katedrále 

sv. Víta.1210 

 

5. 5 Blažíček a zimní malování 

Stejně jako na Kavána, působila na Blažíčka z ročních období nejvíce zima. Ve svých 

vzpomínkách píše, že pro něj byla fascinací už od dětství. Radosti malířova zimního malování 

v plenéru byly zaplaceny neblahými zdravotními následky, které se nakonec staly příčinou 

jeho smrti. Olga Macková cituje ve své monografii Blažíčkovu vzpomínku, jak ,,pracoval 

mnoho hodin nepřetržitě na krutém mrazu, kdy ztuhlá barva sotva se dala umístit na plátno, 

kdy ruce a nohy zmrzlé jsem v zápalu práce ani necítil.“ Malíř to pokládá za základ svého 

revmatismu. ,,Tehdy jsem o tom neuvažoval, byl jsem zdráv a šťasten v práci a zimy se za 

kamny malovat nedají. Kdybych se znovu narodil, dělal bych to bez jakékoli úvahy zase tak.“ 

Blažíčkův těžký kloubový revmatismus vypukle náhle v roce 1940 a značně malíře omezil při 

práci v krajině. Pobyty na venkově, zejména v Rožné, neustaly, a zkrátily se a staly se spíš 

korektivem obrazů vznikajících v pražském ateliéru. Blažíček byl stále více vázán na 

prostředí nedaleko dejvického domova.1211 

 

5. 6 Blažíček a Praha, závěr života 

Blažíček byl i malířem Prahy, ale především jejich chrámových interiérů. Tvořil 

v chrámu sv. Víta, sv. Mikuláše, sv. Jiří v Emauzích, kostele sv. Kateřiny na Novém Městě, 

kostela sv. Jana na Skalce, interiéry z univerzitní knihovny, židovské synagogy. Maloval 

periférie Prahy, kde bydlel, prostředí, které bylo spojeno s venkovem.1212 

V roce 1946 byl odbornou veřejností oceněn přijetím do České akademie věd 

a umění1213 a stal se jejím řádným členem.1214 

                                                 
1209 O. BLAŽÍČEK: … 
1210 O. MACKOVÁ: …, s. 66. 
1211 O. MACKOVÁ: …, s. 78. 
1212 O. MACKOVÁ: …, s. 78-80. 
1213 Česká akademie věd a umění v Praze, viz pozn. č. 328. 
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Duben roku 1953 zastihl Blažíčka uprostřed intenzivní činnosti. Maloval jarní vegetaci 

na své zahradě, vyjížděli do blízkého pražského okolí za první sluncem. Výpravy do plenéru 

s dubnově nestálým počasím měly tragické následky. Zprvu nerozpoznaný zápal plic skončil 

v několika dnech smrtelnou krizí. Zemřel 3. května roku 1953 v Praze.1215  

 

5. 7 Kaván – Blažíček, setkání dvou krajinářů 

Seznámení malířů Františka Kavána a Oldřicha Blažíčka proběhlo patrně mezi roky 

1909 a 1910, kdy Kaván žil ve Vítanově a Blažíček přijel malovat do Železných hor. Malíři se 

potkávali při práci, kdy spolu sdíleli stejnou krajinnou předlohu, a začali se přátelit. 

První dopisy z korespondence mezi malíři, která je zpřístupněna v ANG a LA PNP, se 

objevují v roce 1926. Kaván v té době žil spolu s manželkou Helenou Kavánovou1216 druhým 

rokem ve Svobodných Hamrech u Trhové Kamenice. Koupili hospodu1217 od pana Streisslera 

a usadili se v ní. Stavení mělo díky svému původnímu účelu velké místnosti, půdu a dvůr, což 

Kavánovi vyhovovalo. Získal dostatečný prostor pro uložení obrazů, a hlavně pro jejich 

postupné schnutí. ,,Mnohokráte za odpuštění prosím, že jsem se vyhrabal nahoru.1218 Už jsem 

byl vypraven, ale přijeli pro seno, bývalý majitel ho měl ještě plnou půdu, a teď prodal. Bylo 

potřeba uklízet, co nahoře máme, zdvihne se pak strašlivý prach (a stará1219 má ke všemu 

ještě kýlu, jestli nejsou bolesti na jednom místě, jsou na druhém). P. Streissler1220 tu má ještě 

všelikého statku pozemského, bydlí jen v malé světnici v Dřevíkově, a nemá ani kam dát, 

nejvíce prodává, hlavně hostinský inventář. Jak pro něco přijedou, hned barák dokořán 

a plno dětí i jiných. U toho musí někdo býti, není pomoc.“1221 

                                                                                                                                                         
1214 Oldřich Blažíček se 3. května roku 1946 řádným členem České akademie věd a umění IV. tříd, viz in Alena 

ŠLECHTOVÁ – Josef LEVORA: Členové České akademie věd a umění 1890–1952. Praha 2004, s. 43. 
1215 O. MACKOVÁ: …, s. 81. 
1216 Tj. Helena Kavánová (1863–1926), viz pozn. č. 13. 
1217 Kavánovi bydleli ve Svobodných Hamrech u Trhové Kamenice v bývalé Straislerově hospodě, čp. 26. 

Kavánovým patřila v letech 1925-1930.  

Online: http://www.trhovakamenice.cz/download/obcasnik/2010-01-tko-leden.pdf, 

http://www.trhovakamenice.cz/download/obcasnik/2010-02-tko-unor.pdf [cit. 3. 3. 2014]. 
1218 Tj. na Vysočinu do Trhové Kamenice. 
1219 Tj. Helena Kavánová (1863–1926), viz pozn. č. 13. 
1220 Pan Streissler. Kavánovi bydleli ve Svobodných Hamrech u Trhové Kamenice v bývalé Straislerově či 

Strisslerově hospodě, čp. 26. Kavánovým patřila v letech 1925-1930, od roku 1932 do 1934 v ní pobýval a tvořil 

malíř Gustav Macoun. Trhovokamenický občasník, roč. 39, leden a únor 2010, č. 1 a 2.  

Online: http://www.trhovakamenice.cz/download/obcasnik/2010-01-tko-leden.pdf, 

http://www.trhovakamenice.cz/download/obcasnik/2010-02-tko-unor.pdf [cit. 3. 3. 2014]. 
1221 Výňatek z ANG, f. OB, 26/15, č. 4. Dvojlist formátu 10,8 x 17,5 cm, psáno perem na straně 1 a 3, datace: 

8. 4. [1926], místo odeslání: Trhová Kamenice. Obálka: Slovutný Mistr, p. O. Blažíček umělec malíř, professor 

české techniky, Praha II. Karlovo náměstí. Razítko: 8. 4. [1926], Trhová Kamenice. 
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Blažíček se na Vysočinu často vracel a rád se s Kavánem setkával. ,,Milý mistře, vzácný 

příteli! Jsme ve Slavíkově1222 na svátky, ve škole, a slyším, že jste zde na blízku. I chceme se za 

Vámi podívat na kus řeči a Vás po dlouhé době zase vidět. Snad v pátek či sobotu, bude-li 

pěkné počasí. To bychom přišli po obědě, asi v 2 ½ hoď, do Hamrů.1223 Napište, můžeme-li, 

jste-li doma. Zdravím Vás a paní choť, a těším se na Vás. Váš O. Blažíček, t. č. Slavíkov, 

pošta H. Studenec.“1224 

Kavána příležitostné návštěvy malířského kolegy těšily. ,,Vzdáváme uctivé vřelé díky za 

čest návštěvy – člověka posílí jen vidět Vás už, neboť je naděje silná, že budou nové, možno-li 

ještě báječnější obrazy. Co je pak proti tomu francouzská moderní výstava, jako některé 

byly!1225“ 1226 Zároveň byla pro Kavána návštěva přítele dobrým důvodem navštívit Prahu, 

kterou nevyhledával tak často, a spojit ji s prohlídkou výstavy. Dopisy dokládají, že Kaván 

rád věnoval své obrazy v upomínku a jako díky za vzájemnou pomoc. ,,Dovolím si, po 

předběžných řádcích ovšem, na malou chvilku vyrušiti v Praze, až se nahodí výstava pěkná, 

a přinésti tu mazbičku;1227 teda – nijak ne na prodej, jen upomínkou na trápení se mnou.“ 1228 

 

5. 8 Povodeň ve Svobodných Hamrech v roce 1926 a ztráta manželky 

Blažíček zval Kavána na výstavy, které on i rád, pokud mohl, navštěvoval. Životní 

osudy krajinářů byly spjaty s přírodou jako s námětem své tvorby. V roce 1926 zásadně 

zasáhla i do Kavánova osobního života. Bývalá Streisslerova hospoda, kde manželé žili, stála 

blízko u řeky Chrudimky, a Kavánovi museli často čelit povodním. ,,Za vzpomínku a pozvání 

díky vřelé, sotva však se bude moci hnout, je vlastně čím dál horší s námi, stará1229 potřebuje 

nutně do nemocnice. Přemáhá se jen, že nutně se trochu spravuje barák, a potřeba lidem 

kloudně uvařit atd., ale pro počasí se jako s oudělkem všecko zdržuje. Dokonce na nás trhla 

voda (to již po kolikáté), po půlnoci jsme musili vodou na dvoře a ve stodole stěhovat 

,,ložení“ na půdu, protrhly se nahoře rybníky prý, a ještě třetí den spousta vody. Ovšem že 

                                                 
1222 Slavíkov, pošta Horní Studenec. Obec nedaleko Trhové Kamenice a Hlinska. 
1223 Tj. Svobodné Hamry, viz pozn. č. 298. 
1224 Výňatek z ANG, f. OB, 26/15, č. 13. Korespondenční lístek formátu 14 x 9, cm, psáno tužkou. Adresa: 

Mistr, Fr. Kavan, malíř umělec, {Svobodné}Hamry, pošta Hlinsko {Trhová Kamenice}, datace: [?], místo 

odeslání: /Horní Studenec/. Razítko: 9. [?.?], Hor[ni Studenec]. 
1225 Tj. blíže neurčená výstava francouzského umění. 
1226 Výňatek z ANG, f. OB, 26/15, č. 4. Dvojlist formátu 10,8 x 17,5 cm, psáno perem na straně 1 a 3, datace: 

8. 4. [1926], místo odeslání: Trhová Kamenice. Obálka: Slovutný Mistr, p. O. Blažíček umělec malíř, professor 

české techniky, Praha II. Karlovo náměstí. Razítko: 8. 4. [1926], Trhová Kamenice. 
1227 Tj. obraz. 
1228 Výňatek z ANG, f. OB, 26/15, č. 4. Dvojlist formátu 10,8 x 17,5 cm, psáno perem na straně 1 a 3, datace: 

8. 4. [1926], místo odeslání: Trhová Kamenice. Obálka: Slovutný Mistr, p. O. Blažíček umělec malíř, professor 

české techniky, Praha II. Karlovo náměstí. Razítko: 8. 4. [1926], Trhová Kamenice. 
1229 Tj. Helena Kavánová (1863–1926), viz pozn. č. 13. 
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staré1230 dalo teprve ránu! U nových plotů vymlela voda kolem kůlů, že tam bylo čerstvé, 

místy něco utrhlo, odneslo, zaneslo hned mnoho práce svinské! Vůbec zas už dávno nemaluju, 

jediná útěcha, že bylo mizerně, nálada černozelená.“1231 Helena se při těchto povodních 

nachladila a necelý měsíc po odeslání tohoto dopisu zemřela na selhání srdce, které bylo 

oslabené v důsledku dlouholetých a vleklých onemocnění. 

V témže dopisu Kaván děkuje za pozvání na výstavu Blažíčkových obrazů ve 

Slavíkově1232 a těší se na její návštěvu, až to bude možné. Stěžuji si, že mu počasí překazilo 

malování. ,,Těšil jsem se, že uvidím, co ráčíte míti ze Slavíkova ve výtvarné.1233 Jezdí sem do 

Hlinska známý, který Vaše obrazy v represenťáku1234 viděl a o nich nadšeně vypravoval. 

Musím, bude-li lépe, aspoň nad N. Město1235 za Vámi na chvilku doběhnout. Přeju Vám lepší 

počasí než je teď a mnoho zdraví, milostivé Paní zatím s opětnými díky a poručeními 

našimi.“1236  

Kavána ztráta ženy, se kterou strávil třicet společných let života, dočasně ochromila. 

Odstřihnul se od společenského života, uzavřel se a upnul k malování a nebral ohledy ani na 

extrémní zimy při malování v plenéru. O domácnost se mu začala starat jeho mladší sestra 

Marie1237 a pro Kavána začala nová etapa jeho života. 

Byť žil Kaván téměř vždy na vesnici či samotě, mimo velké město, byl absolventem 

gymnázia1238 a Akademie. Psal básně, překládal z ruštiny a rád četl. V Praze byl v kontaktu 

s nakladatelem Františkem Topičem a jeho knihkupectvím, které umožňovalo každému 

návštěvníkovi bez omezení nahlédnout do denního tisku. Kaván téměř celý život odebíral 

noviny, časopisy a nechával si posílat knihy. O okolním dění přehled měl, byť s mírným 

zpožděním. O jednom z takových případů Blažíčkovi napsal. ,,Stala se mně strašná věc, přišel 

jsem, právě když se zavřela výstava.1239 Stonal jsem, jinak by se nebylo stalo a vím, že jsem 

                                                 
1230 Tj. Helena Kavánová (1863–1926), viz pozn. č. 13. 
1231 Výňatek z ANG, f. OB, 26/15, č. 14. Dvojlist formátu 10,5 x 17 cm, psáno perem na straně 1 a 3, datace: 

/18. 6. 1926/, místo odeslání: Svobodné Hamry. Obálka: Slovutný Mistr, Oldřich Blažíček, ak. malíř a professor 

české techniky, Praha II. Karlovo náměstí. Razítko: 18. 6. 1926, Trhová kamenice. 
1232 Slavíkov, viz pozn. č. 1222. 
1233 Tj. patrně 45. výstava JUV v Obecním domě, výstava JUV v Moravské výstavě, 14. umělecká výstava na 

Štramberku nebo další blíže neurčená výstava, které se Blažíček v roce 1926 účastnil. 
1234 Tj. patrně blíže neurčená reprezentační prostora JUV. 
1235 Tj. Nové město na Moravě. 
1236 Výňatek z ANG, f. OB, 26/15, č. 14. Dvojlist formátu 10,5 x 17 cm, psáno perem na straně 1 a 3, datace: 

/18. 6.1926/, místo odeslání: Svobodné Hamry. Obálka: Slovutný Mistr, Oldřich Blažíček, ak. malíř a professor 

české techniky, Praha II. Karlovo náměstí. Razítko: 18. 6. 1926, Trhová kamenice. 
1237 Marie Kavánová, Mařenka, sestra F. Kavána, viz pozn. č. 26. 
1238 F. Kaván studoval mezi lety 1880 a 1888 na gymnáziu v Hradci Králové, od roku 1889 do roku 1896 

studoval na malířské Akademii v Praze u prof. Julia Mařáka. 
1239 Tj. souborná výstava O. Blažíčka v Topičově salonu v prosinci roku 1927. 
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přišel o veliké umění. Jaká už pomoc, děkuji tuze za pozvání a přeju v N. roce1240 co nejvíce 

zdraví a všeho zdaru. … Noviny obdržíme pozdě!“1241 

 

5. 9 Malíř ztracený a znovu nalezený 

Pro Kavána bylo období po Helenině smrti velmi složité a psychicky náročné. Nový 

směr jeho životu dalo setkání s Pavlou,1242 vdovou po malíři Janu Šírovi, který působil 

v Pardubicích. Šír byl Kavánův přítel, a po jeho smrti pomáhal Kaván Pavle Šírové uspořádat 

jeho pozůstalost. František a Pavla spolu navázali přátelství, které se vyvinulo v silnější 

pouto, a v roce 1930 přerostlo v manželství.1243 Tato událost byla pro Kavána impulsem 

k novému startu. Pavla Kavánová-Šírová věděla, kým kdysi byl a co uměl a usoudila, že 

nebude nesnadné připomenout veřejnosti, že Kaván pracuje v ústraní, a že jeho umělecký 

význam se nezměnil, pouze je nutné ukázat jej v Praze.1244 Začala organizovat malířovy 

aktivity a jeho jméno se začalo postupně znovu objevovat v novinových článcích. Přiměla jej 

opět k výstavní činnosti a starala se o prodej obrazů. Zaujala místo Heleny Kavánové a stala 

se malířovou oporou po zbytek jeho života. 

Potřebu oživovat Kavánovo veřejné působení může ilustrovat i to, že Libuň, jako 

malířovo bydliště, nebyla obecně známá. ,,Laskavý dopis Váš jsem správně obdržel, ale přes 

Libáň,1245 jak někdy se děje.“1246 Podstatnější ovšem bylo, že se podařilo Kavánovo jméno 

opět spojit s pravidelnou výstavní činností, kterou veřejnost uvítala s kladnými ohlasy. 

Kaván i Blažíček si byli, každý svým způsobem, v projevu na veřejnosti a v soukromí, 

podobní. Kavánovi byla bližší spíš menší společnost, ne že by se veřejného života 

a pozornosti stranil, ale patrně se v něm necítil úplně svůj, a proto jej sám příliš nevyhledával. 

Na druhou stranu je velmi rozsáhlá Kavánova korespondenční činnost, často jej jeho přátelé, 

kolegové a zájemci o jeho obrazy navštěvovali doma. Blažíčkovi jeho profesorské působení, 

později i úloha děkana, na Českém vysokém učení technickém přímo ukládaly být 

společenský a veřejně viděn. V jednom ze svých dopisů Ježovi1247 napsal, že není mužem 

                                                 
1240 Tj. rok 1928. 
1241 Výňatek z ANG, f. OB, 26/15, č. 12. Pohlednice ,,Praha, Kamenný most s Hradčany od J. Šafaříka“ formátu 

14,8 x 9,2 cm, psáno tužkou, datace: /29. 2. 1927/, místo odeslání: /Praha/. Adresa: Slovutný Pán, pan prof. 

Oldřich Blažíček, Čes. technice, Mistr [?], Praha II. Razítko: 29. 12. 1927, Praha 7. 
1242 Pavla Kavánová-Šírová, viz pozn. č. 3. 
1243 M. ZACHAŘ: … 2009, s. 156-157. 
1244 O. LASÁK: Z malířova zápisníku …, s. 44–45. 
1245 Libáň zaměňována za Libuň. 
1246 Výňatek z ANG, f. OB, 26/15, č. 6. Pohlednice ,,František Kaván: Zazimované tání“ formátu 14,4 x 10 cm, 

psáno perem. Adresa: Slovutný Mistr, pan professor Ol. Blažíček, Praha XIX, Pod Hanspaulkou. Razítko: 7. [4]. 

1935, Libuň. 
1247 Štěpán Jež (1885–1970), viz pozn. č. 37. 
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pera, ale štětce.1248 Vzhledem k pedagogickým aktivitám a předsednictví v JUV, patrně 

upřednostňoval osobní setkání před delším psaním dopisů. V mnohém měli oba malíři odlišný 

přístup, ať už ho zaujali sami, nebo jej spíše museli přijmout. Vzhledem k těmto okolnostem 

pro ně byla myšlenka soukromého osobního rozhovoru patrně nepříjemnější. Blažíček nebyl 

omezen tím, že by musel dopisy psát, a pro Kavána bylo možné setkat se s přítelem a kolegou 

i jindy, než o výstavách.  

Blažíček k sobě Kavána zval na návštěvu, kterou by mohl spojit s návštěvou pražských 

výstav, a také se svými spolkovými povinnostmi, z kterých se Kaván často omlouval. Ať už 

ze zdravotních důvodů nebo kvůli počasí apod. ,,Dávno už se Vám chystám napsat pořádné 

psaní, s Vámi si popovídat, ale jak už to u mne chodí, můj denní chomout všech možných 

povinností mě od mého úmyslu stále odvádí. Doufal jsem, že Vás uvidím ondyno1249 na večeru 

J. Obrovského,1250 ale nebylo Vám možné přijet, což nám bylo sice všem líto, ale já to plně 

chápu. Máte také svoje starosti a teď je Vám tam jistě blaze, máte-li kolem sebe tolik krásy 

zimy, které Vy taky milujete, a tak jedinečně dovedete namalovat. Napsal jste mi o svátcích 

krásné psaní, kterého si velmi vážím. Každé Vaše uznání mojí práce bylo a je vždy vzpruhou 

k další moji činnosti. Vždyť jste ten, který cítí stejně jako já, a jehož dílo od dávných dob 

miluji a uznávám. Což si máme my dva povídat takové věci? Vy víte, že Vás jako malíře mám 

rád o dávných dob, a osobně, od prvého našeho setkání. Pamatujete se tehdy ve Vítanově? 

Tehdy jsem Vás lákal k výstavě v J.U.V.1251 no a zaplať Pán Bůh, později přece na to došlo, 

k veliké radosti nás všech. To vše, co přišlo, kdy jste veřejnosti ukázal, co umíte a děláte, je 

dávno a zcela zasloužené! Patří Vám všechna cta za Vaši velkou a upřímnou tichou práci. 

Bylo mnoho významných pro Vás okamžiků, 1252 kdy jsem nedal a chtěl Vám napsat, 

pogratulovat, ale nejsem psavý, a nejsem z těch, kdož při slavnostních okamžicích se koukají 

také blejsknout. Ujišťuji Vás ale, že jsem byl vždy naplněn nesmírnou radostí z Vašich 

úspěchů, a zejména, když jste se stal členem Akademie.1253 Však, až se Vám naskytne 

příležitost, a budete pár dnů v Praze, uskutečníte svůj slib, a přijdete s milostpaní1254 k nám 

                                                 
1248 Výňatek z O. MACKOVÁ: …, s. 86. 
1249 Tj. tehdy. 
1250 Tj. patrně setkání umělců zaměřené na Jakuba Obrovského (18821949), viz pozn. č. 275. 
1251 Tj. Jednota umělců výtvarných (JUV), viz pozn. č. 38, jejímž členem byl Kaván asi od roku 1929. V roce    

1932 (5. 11. 1932–27. 11. 1932) proběhla v JUV jeho společná výstava s Otou Bubeníčkem a Jaroslavem 

Panuškou.  
1252 Např. samostatná výstava v Rubešově galerii v Praze v roce 1931 nebo sňatek s Pavlou Šírovou, vdovou po 

malíři Janu Šírovi, v květnu roku 1930. 
1253 Tj. České akademie věd a umění. Jejím řádným členem se stal Kaván 19. května 1931.     

In A. ŠLECHTOVÁ –J. LEVORA: Členové České akademie věd a umění 1890–1952. Praha 2004. 
1254 Pavla Kavánová-Šírová, viz pozn. č. 3. 
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na kafe, pohovoříme si lépe o všem. Což pak nyní, na výstavu Ot. Nejedlého?1255 Je to pěkný 

kus práce, stojí to za cestu sem, mohl byste to spojit s Valnou hromadou J.U.V.1256 Stojí to za 

to! Letos nám, krajinářům, zima přeje. Denně na to koukám, jezdím za tím, pokud mohu, ven, 

mrznu a dělám studie, chystám se k velkým a lepším věcem. Jestli to najdu, to ví Bůh. Mám 

toho plnou hlavu – a nevím jak na to. Čím dál i po těch značných zkušenostech poznávám, jak 

jsem na to krátkej, jak ta boží příroda je veliká a nezmožitelná. O tom si také potom povíme 

víc jindy. Doufám, že jste plně zdráv, Vy i milostpaní, 1257 a snad jste v dobré náladě šťasten 

u své práce tak, jak Vaše nitro z obrázků Vašich k nám mluví.“1258 

 

5. 10 ,,Trosky krajinářské“ 

Šestiměsíční pobyt na pražské ortopedické klinice u profesora Zahradníčka1259 si v roce 

1933 vyžádaly Kavánovy patrně největší zdravotní komplikace, kdy se podrobil operaci 

boláku, který se mu vytvořil po omrznutí nohy při malování v zimě v letech 19311932 nebo 

19321933 u Mašova.1260 Profesor Zahradníček zachránil malířovou nohu před amputací. 

Kavána, zvyklého malovat v silných mrazech, donutily odoperované následky omrzlin a zápal 

plic odpočívat a trávit čas na nemocničním lůžku. ,,Račte mně odpustiti, že píšu tužkou (v leže 

po operaci na klinice), a tak pozdě. Už jsem pokusil dříve několik psaní poslat, ale naši1261 

nepropustili, měl jsem dlouho ubohou hlavu, a žvástal nepatřičnosti. Ovšem mě páni 

redaktoři a doktoři1262 prohlašovali za zdravého, jen nepatrnost ještě! Ale tu to vidí, musím 

asi 3 neděle tady pobýt. Stejně budu z kumštu vyřaděn vůbec, aspoň ale na Váš dopis krátce 

odpovídám, že každé Vaše slovo, písmeno nebo tak štětce je pravdou svrchovanou, pro mne 

odedávna, a pro jiné jistě taky. Zatím snažně prosím za odpuštění, že musím tak uboze napsat, 

snad se ještě vyhrabu z trosek krajinářských, byly to zubožené nohy ze zimního malování, 

a ovšem strašný zápal plic. Přeji Vám, abyste těch věcí zůstal ušetřen.“1263 

                                                 
1255 Blíže neurčená výstava malíře Otakara Nejedlého (1883–1957 v Praze. 
1256 Tj. Jednota umělců výtvarných (JUV), viz pozn. č. 38. 
1257 Pavla Kavánová-Šírová, viz pozn. č. 3. 
1258 Výňatek z PNP, f. FK, kart. 1, inv. č. LA 82/82 000007 (č. 1). Dopisní papír ,,Oldřich Blažíček, Praha XIX,“ 

dvojlist formátu 17,8 x 23 cm, psáno perem na straně 1–4, datace: 28. 2. 1933, místo odeslání: [?]. 
1259 Tj. MUDr. Jan Zahradníčkovi (1882–1985), viz pozn. č. 634. 
1260 Viz dopis č. 133 in E. CHARVÁTOVÁ: František Kaván v pramenech…2011. Mašov, část města Turnov. 
1261 Manželka Pavla Kavánová a sestra Marie Kavánová. 
1262 Patrně prof. MUDr. Jan Zahradníček, DrSc. (18821958), viz pozn. č. 634. 
1262 Tj. obraz na překližce. 
1263 Výňatek z ANG, f. OB, 26/15, č. 11. Dvojlist a list formátu 15 x 18,5 cm, psáno tužkou na straně 1 a 3, 

datace: /29. 3. 1933/, místo odeslání: /Stará Paka/. Obálka: Slovutný Mistr, pan Oldřich Blažíček, akad malíř 

atd., ř. professor České techniky atd. atd., Praha XIX, U Hanspaulky. Razítko: 29. 3. 1933, Stará Paka−Mladá 

Boleslav. 
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Operace nohy si nakonec vyžádala delší rekonvalescenci a Kavána to co se týče 

malování v zimě značně omezilo. ,,Vzdávám nejsrdečnější díky za velkou obětavost se psaním 

i obtěžováním k p. Dr. Drábkovi1264 i za pozvání laskavé (s jara dovolíme si jistě k Vám se 

podívat, však jsem tam nebyl od doby jednoročácké,1265 tam jsme praktikovali 

,,Terrainlehre,“1266 a někdy cvičení polní, a pak v civilu už s Panohou,1267 a ještě s kýmsi 

z mladších.1268 V zimě nejvíc, nevalně oděni, kreslit a s dobrým apetitem ožírat ptactvu 

nebeskému šípky a trnky, teď by se tam člověk ovšem nevyznal. Taky jsem Vás pane 

Professore o kus času tím psaním připravil, prosím za odpuštění, to všecko je pro mou 

zuboženou nohu. Já bych na bolest nedbal, jako jsem vedl do nedávna, ale hned se horší 

a větší bolák (takto je jen nepatrný, když belhám málo, jen tak po domě). A musím chodit 

v měkké bačkoře. Jinak bych se v Praze držel více, jakž jsem už začal. V létě mě ke všemu 

ještě přepad prudký zápal ledvin, dva měsíce malování se zkazily nadobro a ostatní napolo. 

A do sněhu nesmím, to je pro mě nejhorší, jen co se tak dá okny sehnat. Když budu dělati 

dobrotu, prý se mně noha v několika letech spraví, jenže ostatek chlapa nevydrží!“ 1269  

 

5. 11 Spolková činnost 

Kaván i Blažíček byli členy Jednoty umělců výtvarných v Praze (JUV).1270 Blažíček byl 

členem od roku 1912, s přerušením mezi roky 1917 a 1929, později se stal i jejím předsedou. 

Kaván do ní vstoupil patrně v roce 1929 na návrh a doporučení své budoucí manželky Pavly 

Šírové.1271 Zrod JUV souvisel se stagnujícím výtvarným odborem Umělecké besedy,1272 

z kterého řada členů odešla. Jednota byla založena v roce 1898 a stala se po S.V.U. Mánes1273 

a Umělecké besedě1274 třetím pražským výtvarným spolkem. Mezi zakladateli bylo mnoho 

profesorů vysokých uměleckých škol a zřejmě tento profesorský prvek dal Jednotě stabilní, 

nevýbojný charakter a učinil z ní základnu tradičních a ověřených hodnot. Název spolku se 

                                                 
1264 U JUDr. Drábka nechal Kaván uložené padělané obrazy R. J. Stejskala z Kladna, který se ve věci určení 

pravosti děl na Kavána obrátil, viz kapitola 5. 12.  
1265 Jednoročácká doba, tj. patrně jednoletá vojenská služba, kterou Kaván odsloužil v roce 1887 u 28. pěšího 

pluku v Praze. 
1266 ,,Terrainlehre,“ tj. kreslení krajiny, její zachycování, v tomto případě pro vojenské účely. 
1267 Panoha, tj. malíř Jaroslav Panuška (1872–1958), viz pozn. č. 1156. 
1268 Tj. patrně někdo z mladších spolužáků nebo kolegů malířů. 
1269 Výňatek z ANG, f. OB, 26/15, č. 9. Tři listy formátu 14 x 20 cm, psáno perem na straně 1−5, obálka 

,,František Kaván, akademický malíř,“ datace: /14. 1. 1935/, místo odeslání: Libuň. Obálka: Slovutný Mistr, pan 

Oldřich Blažíček, ak. malíř, professor České techniky atd. atd., Praha XIX, Pod Hanspaulkou. Razítko: 

14. 1. 1935, Libuň. 
1270 Tj. Jednota umělců výtvarných (JUV), viz pozn. č. 38. 
1271 Pavla Kavánová-Šírová, viz pozn. č. 3. 
1272 Tj. Umělecké besedy (UB), viz pozn. č. 806. 
1273 Tj. S.V.U. Mánes, viz pozn. č. 285. 
1274 TJ. Umělecká beseda (UB), viz pozn. č. 806. 
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obracel do minulosti, i když historické podmínky byly již úplně jiné než v roce 1849, kdy byla 

založena původní Jednota umělců výtvarných, k níž patřil Josef Mánes.1275 Prvním předsedou 

nové JUV byl Josef Václav Myslbek,1276 který se vzdal funkce ve prospěch Václava 

Brožíka,1277 třetím předsedou se pak stal sochař Josef Mauder.1278 Jednou z prvních akcí právě 

ustanoveného spolku byla posmrtná výstava Luďka Marolda,1279 v roce 1899, v Muzeu 

hlavního města Prahy. Nedostatek stálého sídla byl problémem spolku, který se často stěhoval 

a měnil výstavní prostory. Využíval zpočátku Topičova salonu a místností, které mu propůjčil 

ve svém paláci Na Příkopě hrabě Arnošt Silva-Tarouca, postupně následovaly další prostory. 

Roku 1934 si Jednota vystavěla vlastní pavilón na rohu Ostrovní a Voršilské ulice podle 

návrhu architekta Jaroslava Rösslera. Jednota začala v roce 1903 vydávat časopis Dílo, který 

od roku 1908 několik let redigoval Alois Kalvoda. Od svého počátku byla JUV terčem kritik, 

v kterých se projevovalo generační napětí a různost názorových společenství. Každý spolek 

měl svou vyhraněnou tvář. JUV se vyznačovala lpěním na tradicích, které působily až 

staromilsky, ale poskytla spolkové zařazení řadě dobrých umělců, a její práce byla 

hodnotná.1280 

JUV pořádala pravidelné výstavy. Na jubilejní sedmdesáté v roce 1934 vystavoval 

i Blažíček. Kaván své dojmy z návštěvy výstavy připsal k novoročnímu přání pro Blažíčka 

a neskrýval své nadšení z jeho obrazů. ,,Přejeme Vám srdečně veselé svátky a co nejlepší 

N. rok1281 v úplném zdraví a zdaru ve všem −  na prospěch a slávu našeho umění! Bylo mně 

konečně dopřáno svézti se do Prahy, a na chvíli do našeho stanu ve Voršilské,1282 a býti 

u vytržení nad Vašimi obrazy i nového zcela Vašeho směru.1283 Ty 2 svatovítské,1284 světově 

jedinečné!, byly ke všemu tak báječně s obou stran (pavilonu) síně1285 umístěny, že to svádělo, 

tamtudy se pustiti, podívat se dál! I tou bílou zimou1286 jste překonal vše, co zimního1287 kdy 

u nás bylo namalováno. A to jaro s tou kouzelnou zelení!1288 atd. atd. Račte k tomu přijmouti 

                                                 
1275 O. MACKOVÁ: …, s. 31. 
1276 Josef Václav Myslbek (1848–1922), viz pozn. č. 848. 
1277 Václav Brožík (1851–1901), viz pozn. č. 808. 
1278 Josef Mauder (1854–1920), sochař, pedagog. 
1279 Luděk Marold (1865–1898), viz pozn. č. 583. 
1280 O. MACKOVÁ: …, s. 34. 
1281 Tj. nový rok 1935. 
1282 Tj. výstavní síň v Domě jednoty umělců výtvarných ve Voršilské ulici v Praze. JUV dům vlastnila od roku 

1934. 
1283 Jubilejní 70. členskou výstavu JUV (27. 10.1934–30. 11. 1934) v Domě JUV v Praze. 
1284 Blažíčkovy obrazy s motivem chrámu sv. Víta, Václav a Vojtěcha, patrně exteriéry, možná interiéry. – zjistit. 
1285 Výstavní síň v Domě JUV v Praze, viz pozn. č. 3. 
1286 Blažíčkův obraz s motivem bílé zimy. 
1287 Tj. obrazy s motivem zimy. 
1288 Tj. Blažíčkův jarní motiv se zelení. 
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srdečné blahopřání, a též k tomu obětavému vlasteneckému věnování1289 (snad je ta báječná 

vyhlídka, co Jste vystavoval s Hodonínem1290). Já hořel hned taky něco hoditi z výstavy, ale 

vzpamatoval jsem kaziti svou žabařinou.1291 Já jsem se ohromně zanedbal těmi nemocemi,1292 

možno říci o dvě leta, i letošní léto (od prvního máku až do posledního ovesného panáku1293 

jsem měl zápal ledvin a nejvíc ležel). 1294 Zároveň znovu připomíná své zdravotní komplikace, 

které mu delší dobu malování znemožnily. A noha posud dost ubohá, loni mně ji sice pan 

prof. Dr Zahradníček1295 na klinice ortopedické1296 zachránil, ale mnoho na ní brousit 

nesmím,1297 aby malý boláček se nerozjitřil.“ 1298 

 

5. 12 Falza 

V témže dopisu se Kaván svěřuje Blažíčkovi s problémy ohledně objevených falz jeho 

obrazů. Majitelé těchto napodobenin Kavána kontaktovali, pokud si pravostí obrazů nebyli 

jistí. Po malíři chtěli, aby se na ně podíval, a určil, zda jde o originál nebo ne. Kaván se tak 

často dostával do situace, kdy byl nucen prohlížet mnohdy špatné imitace vlastní práce. 

Zároveň byl postaven do pozice, kdy musel nedůvěřivým a zklamaným majitelům sdělit, že 

dílo, do kterého investovali své peníze, bohužel není jeho autentická práce. Kaván Blažíčkovi 

detailně popisuje osud obrazu, který se stal patrně vzorem pro mnoho dalších padělků. 

Zároveň měl pro Kavána osobní citový ráz, protože jej věnoval konkrétnímu člověku, 

a věnovaní se objevovalo i na těchto neuměleckých kopiích Kavánova obrazu. Už proto se 

Kaván snažil bezpečně zaručit nepravost obrazu a zmiňuje možnosti, kde mohli falzátoři 

obraz vidět a dostat k jeho reprodukci. Kaván Blažíčka prosil v tomto ohledu o pomoc 

a spoléhal na něj, že dosvědčí nepravost zmiňovaného obrazu. Originál obrazu si Kaván 

                                                 
1289 Patrně je to obraz s názvem ,,Českomoravská vysočina,“ kterou věnoval Univerzitě Karlově v Praze, v rámci 

pomoci přestavbě Karolina in O. MACKOVÁ: …, s. 84. 
1290 Tj. obraz s motivem města Hodonín. 
1291 Tj. malováním. 
1292 Viz výše. Kavánův šestiměsíční pobyt na ortopedické klinice profesora Zahradníčka, kde se léčil z následků 

omrznutí nohou a zápalu plic. 
1293 Motiv slaměných panáků na poli Kaván několikrát zpracovával. 
1294 ANG, f. OB, 26/15, č. 15. Dopisní papír ,,František Kaván, ak. malíř,“ dva dvojlisty formátu 14 x 22,2 cm, 

psáno perem na straně 1−6, dopisní papír ,,František Kaván, akademický malíř, datace: 24. 12. 1934, místo 

odeslání: Libuň. Citát z tohoto dopisu použila Olga Macková ve své monografii o Oldřichu Blažíčkovi z roku 

1990. 
1295 Prof. MUDr. Jan Zahradníček, DrSc. operoval v Praze Kavánovu omrzlou nohou a zachránil ji od amputace, 

viz pozn. č. 634.   
1296 Tj. ortopedické. 
1297 Tj. nesměl nohu příliš zatěžovat chůzí. 
1298 Výňatek z ANG, f. OB, 26/15, č. 15. Dopisní papír ,,František Kaván, ak. malíř,“ dva dvojlisty formátu 

14 x 22,2 cm, psáno perem na straně 1−6, dopisní papír ,,František Kaván, akademický malíř, datace: 

24. 12. 1934, místo odeslání: Libuň. Citát z tohoto dopisu použila Olga Macková ve své monografii o Oldřichu 

Blažíčkovi z roku 1990. 
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nechal vyfotografovat a je velmi pravděpodobné, že i díky ní bylo možné falzátory později 

odhalit. 

,,Račte však odpustiti, že při tom vzpomínám: dal jsem po pobytu na klinice panu prof. 

Dr. Zahradníčkovi1299 Trosky napřed s mákem,1300 co byly na naší souborné výstavě1301 

s O. Bubeníčkem1302 a Panuškou1303 1932,1304 pak byly na naší výstavě v Pardubicích1305 

a fotografie toho odtamtud poslána do N. Politiky1306 na reklamu výstavě. Pro pana prof. 

Dr. Z.1307 jsem na ně připsal věnování: ,,Vzpomínku na záchranu života věnuje.“ Milostivá 

paní Zahradníčková1308 (já arci nevěděl) ten obraz přenechala p. starožitníku Koňasovi, stále 

prý ji o to prosil. Teď v ,,Ozvěnách“1309 Nár. Politiky1310 reprodukovali zas větší dle snímku 

toho z Pardubic.1311 Najednou dostanu dopis od p. R. J. Stejskala z Kladna, že má takový 

obraz, abych zjistil, je-li pravý, a přijel s ním na vyzvání do Prahy. Je to falzifikát, a dokonce 

je na něm to věnování napodobeno, všecko ovšem dost nezdařile. Ráčíte si představiti, jak 

snadno je kopírovati doma, s čím jsem venku na sluníčku bojoval bez paraplete (u cesty polní 

kde jezdili s dobytkem, aby se neplašil). I rám jiný, karton jiný, a barvy taky! Pan Stejskal1312 

prý koupil od pí. Smolákové, a bude s ní rovnat, zatím mám to (jako jeho majetek ale) podržet 

u sebe. A neví, jestli mně má věřit patrně. Musili jsme se vrátiti do Libuně a dali obraz k panu 

JUDr. Drábkovi (Ulice u Prašné brány, č. 1),1313 který jest spřízněný s mojí ženou,1314 a ona 

teď vzpomněla, že asi ráčíte býti s p. JUDr. Drábkem1315 znám. Na ten originál z výstavy 

19321316 sotva se pamatovati budete, ale je-li ten Stejskalův mé malování, byste ráčil poznati 

a Vaše dobrozdání by platilo hlavně! Mě budou ,,uhánět“, budou se bát úřadu1317 (na který 

                                                 
1299 Prof. MUDr. Jan Zahradníček, DrSc. (18821958), viz pozn. č. 634. 
1300 Tj. Kavánův obraz s motivem zříceny hradu Trosky s makovým polem. 
1301 Tj. souborná výstava Františka Kavána, O. Bubeníčka a Panušky v roce 1932. 
1302 Ota Bubeníček (1871–1962), viz pozn. č. 531. 
1303 Jaroslav Panuška (1872–1958), viz pozn. č. 1156. 
1304 Tj. 64. výstava JUV v Praze (5. 11. 1932–27. 11. 1932) Souborná výstava Oty Bubeníčka, Panušky 

a Františka Kavána. 
1305 Tj. výstava Františka Kavána v Pardubicích v roce 1934. 
1306 Tj. Národní politika, deník vycházející od roku 1883 do května 1945. Jeho přímým předchůdcem byla Česká 

politika, samostatná příloha německy psaného deníku Politik. Zdroj online: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_politika [cit. 12. 12. 2013]. 
1307 Prof. MUDr. Jan Zahradníček, DrSc. (18821958), viz pozn. č. 634. 
1308 Paní Zahradníčková, manželka MUDr. Zahradníčka viz pozn. č. 634. 
1309 ,,Ozvěny“, tj. rubrika Národní politiky, viz pozn. č. 730. 
1310 Národní politika viz pozn. č. 1306. 
1311 Snímek obrazu z Pardubické výstavy byl použit jako reklama pro výstavu do deníku Národní politika. 
1312 Stejskal, viz pozn. č. 26. 
1313 JUDr. Drábek, advokát působící v ulici u Prašné brány, č. 1, spřízněn s Pavlou Kavánovou-Šírovou. 
1314 Pavla Kavánová-Šírová, viz pozn. č. 3. 
1315 JUDr. Drábek viz pozn. č. 1313. 
1316 Tj. 64. výstava JUV v Praze viz pozn. č. 38. 
1317 Tj. k soudu. 
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ovšem to vznésti nehodlám, leda bych musil kvůli p. prof. Dr. Zahradníčkovi1318), ale to 

věnování mě ,,namíchlo“ věru. A tak snažně prosíme, až se Vám pane professore hodí a 

pojedete třeba kolem, abyste laskavě se u p. JUDr. Drábka1319 zastavil, kdyby Vám 

nezpůsobilo jakoukoli nepříjemnost. Fotografie originálu pošle zatím pan Feikl1320 (syn loni 

zemřelého našeho přítele z Jednoty1321) fotografoval nám a má plotnu1322 schovanou. Nemyslil 

jsem, že Vás budu touto historií obtěžovati, když jsem začal psát a třeba ani potřeba nebude, 

bude-li si milostivá Paní Zahradníčková1323 originál pamatovat, nebo i ten pan Koňas. Ale 

originál bude někde dobře schován patrně a třeba pár kopií ještě taky, i s tím věnováním!“1324  

Patrně hned v dalším dopise, s odstupem necelého měsíce, malíři opět navázali na 

otázku falz Kavánových obrazů. Falza se objevovala stále častěji a tím více jej zaměstnávala. 

Napodobeninám Kavánových obrazů se poprvé významně věnoval sběratel malířových 

obrazů JUDr. Karel Vancl1325 v knize z roku 1946.1326 Kavánovy obrazy, zejména s náměty 

zim vytvořené ve Vítanově a Svobodných Hamrech, byly od dvacátých let falzovány, zvláště 

ale po roce 1931, kdy umělec v novém manželském svazku obnovil stálou výstavní 

činnost. Malíři v této situaci pomáhala manželka Pavla Kavánová-Šírová,1327 která se také 

vydávala prohlížet obrazy, u kterých se jejich majitelé nebyli Kavánovým autorstvím jisti. 

,,Jak dopadlo s těma Troskama1328 teď nevím, snad vyškrabali jméno a věnování. Žena1329 tam 

teď taky jela. U pana prof. Dr. Zahradníčka,1330 myslím jsou taky obrazy zavaleni, a kupovali, 

myslím dům na Malé Straně.1331 Milostivá Paní1332 jistě viny nemá. Zdálo se mně nejprve, že 

okopírovali je podle reprodukce,1333 co do Politiky1334 na reklamu Pardubické výstavě1335 

                                                 
1318 Prof. MUDr. Jan Zahradníček, DrSc. (18821958), viz pozn. č. 634. 
1319 JUDr. Drábek, viz pozn. č. 1313. 
1320 Feikl, fotograf syn Stanislava Feikla (1883–1933), přítele Františka Kavána a Oldřicha Blažíčka z JUV, 

rodáka z Krkonoš. Studoval Akademii (1919–1921) u Vratislava Nechleby. 
1321 Tj. Jednoty umělců výtvarných (JUV), viz pozn. č. 38. 
1322 Tj. negativ na vyvolání. 
1323 Paní Zahradníčková viz pozn. č. 1307. 
1324 Výňatek z ANG, f. OB, 26/15, č. 15. Dopisní papír ,,František Kaván, ak. malíř,“ dva dvojlisty formátu 

14 x 22,2 cm, psáno perem na straně 1−6, dopisní papír ,,František Kaván, akademický malíř, datace: 

24. 12. 1934, místo odeslání: Libuň. Citát z tohoto dopisu použila Olga Macková ve své monografii o Oldřichu 

Blažíčkovi z roku 1990. 
1325 JUDr. Karel Vancl (189075), viz pozn. č. 552. 
1326 K. VANCL: Padělky obrazů F. Kavána. Praha 1946. 
1327 Pavla Kavánová-Šírová, viz pozn. č. 3. 
1328 Tj. obraz s motivem zříceniny hradu Trosky. 
1329 Pavla Kavánová-Šírová, viz pozn. č. 3. 
1330 Prof. MUDr. Jan Zahradníček, DrSc. (18821958), viz pozn. č. 634. 
1331 Malá Strana, městská část Prahy. 
1332 Paní Zahradníčková, viz pozn. č. 1307. 
1333 Otázce padělků Kavánových obrazů na základě reprodukce v denním tisku, katalozích a časopisech se věnuje 

ve své knize o malířových padělcích Karel Vancl. Viz K. VANCL: Padělky…, s. 7. 
1334 Politika, tj. Národní politika, deník vycházející od roku 1883 do května 1945. Jeho přímým předchůdcem 

byla Česká politika, samostatná příloha německy psaného deníku. 
1335 Tj. patrně výstava v Pardubicích v roce 1934. 
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dali, a věnování1336 že vykoukali v ordinaci u Zahradníčků;1337 jinak v posledních časech jsem 

měl na krku ,,zjišťování“ skoro denně, takže jsem už dělil plagiátory na několik kategorií. 

Nejhůř, že člověk nemůže ani tuze říkat, v čem dělají kardinální chyby, zařídili by se podle 

toho. Auředlně1338 s tím nic není! Dopadne jako s tím Corotem.1339“1340  

Z posledních řádek téhož dopisu je patrné, že celková situace kolem padělků Kavána 

vyčerpávala i zdravotně. ,,A je i bez toho mezi těmi nemocemi hlava na zbláznění, taková 

meluzina strašidelná, jakoby nastával poslední soud. Kdybych se moh aspoň proháněti 

v tomhle krásném sněhu, v sedmimílových botách,1341 hlava by se vyčistila brzo.“ 1342 

Kaván proti falzátorům nikdy sám přímo nezakročil, nechtěl se soudit, aby někomu 

neuškodil. Svým sdělením Blažíčkovi o těchto svých problémech ale patrně pomohl 

k odhalení alespoň jedné skupiny podvodníků s obrazy. Blažíček se v té době stal také obětí 

padělatelů, ale na rozdíl od Kavána se proti nim rozhodnul zakročit. Falzátorství bylo 

nepříjemnou otázkou pro každého malíře. Je velmi pravděpodobné, že pro Blažíčka jako pro 

děkana ČVUT a předsedu JUV bylo nutné tuto situaci řešit. Svá podezření na falzátory ohlásil 

policii, a díky němu byla plagiátorská aféra z počátku roku 1935 úspěšně vyřešena. 

Atmosféru vystihuje článek v dobovém tisku, který citovala Olga Macková ve své 

monografii.1343 ,,Krejčí a akademický malíř padělali obrazy mistrů. Policie sledovala již 

dlouho stopu výrobny padělaných předních mistrů štětce. Na stopu uvedl policii akad. malíř 

Oldřich Blažíček, profesor České techniky, k němuž jeden napálený přišel si ověřiti padělek 

jeho ,,Krajiny z Norska.“ Konečně podařilo se výrobce zatknouti. Jsou jimi 38letý krejčí 

Antonín Kratochvíl ze Žižkova a akademický malíř Arnošt Smetana z Nuslí. Padělatelé 

postupovali tak, že Kratochvíl vtíral se v přízeň malířů-mistrů, nabídl se, že jim bude šíti 

a místo zaplacení penězi žádal vždy ,,v upomínku“ originál. Originál pak Smetana rozmnožil 

                                                 
1336 Kaván chtěl darovat MUDr. Zahradníčkovi za operaci nohy, kterou u něj podstoupil v roce 1931 obraz. 

V dopisu své druhé žene Pavle z 10. 12. 1931 (PNP, f. FK, korespondence odeslaná Pavle Kavánové-Šírové, 

sign. LA 71/71 000201) píše o obrazu podobném jako je ,,Cesta k zapadlému malíři“ s názvem ,,Zimní ráno,“ 

a ten mu chtěl dát. Pro Zahradníčka na obraz připsal i věnování, viz pozn. č. 634. 
1337 V ordinaci MUDr. Jana Zahradníčka (1882–1958), viz pozn. č. 634. 
1338 Tj. úředně. 
1339 Jean Baptiste Camille Corot (1796−1875), francouzský malíř, krajinář, dodnes jedním z nejvíce falzovaných 

umělců. 
1340 Výňatek z ANG, f. OB, 26/15, č. 9. Tři listy formátu 14 x 20 cm, psáno perem na straně 1−5, obálka 

,,František Kaván, akademický malíř,“ datace: /14. 1. 1935/, místo odeslání: Libuň. Obálka: Slovutný Mistr, pan 

Oldřich Blažíček, ak. malíř, professor České techniky atd. atd., Praha XIX, Pod Hanspaulkou. Razítko: 

14. 1. 1935, Libuň. 
1341 Sedmimílové boty, tj. Kavánovy upravené boty pro malování ve sněhu, které byly větší, aby se daly vycpat 

slámou a mohlo se do nich obout v běžných botách. 
1342 Výňatek z ANG, f. OB, 26/15, č. 9. Tři listy formátu 14 x 20 cm, psáno perem na straně 1−5, obálka 

,,František Kaván, akademický malíř,“ datace: /14. 1. 1935/, místo odeslání: Libuň. Obálka: Slovutný Mistr, pan 

Oldřich Blažíček, ak. malíř, professor České techniky atd. atd., Praha XIX, Pod Hanspaulkou. Razítko: 

14. 1. 1935, Libuň. 
1343 O. MACKOVÁ: … 1990. 
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a uváděl na trh. Po zatčení obou policie provedla u Kratochvíla prohlídku a zabavila 80 

různých padělků olejomaleb a 1000 grafických padělaných prací.“1344 

Napodobeninám Kavánových mistrových obrazů se poprvé významně věnoval advokát 

a sběratel Kavánových obrazů Karel Vancl1345 v knize, která vyšla pět let po malířově smrti 

v roce 1946.1346 Kavánovy obrazy, zejména s náměty zim vytvořené ve Vítanově 

a Svobodných Hamrech, byly od dvacátých let minulého století falzovány. Nejvíce ale po 

roce 1931, kdy umělec v novém manželském svazku obnovil svou stálou výstavní činnost 

a znovu se připomenul veřejnosti.  

 

5. 13 Kaván – Rubešova galerie, Česká Akademie věd a umění 

Po delší době prvním Kavánovým samostatným vystoupením byla výstava v Rubešově 

galerii1347 v roce 1931, kdy mu bylo šedesát čtyři let. Vancl ve své knize cituje spisovatele 

a redaktora Jaroslava Kolmana-Cassiuse,1348 který k výstavě poznamenal, že to byl ,,úspěch 

podobný tomu, který potkal krajináře A. Chittussiho,1349 když umřel, B. Knüpfera,1350 když se 

utopil, a jiné české malíře krajin, když tím nebo oním způsobem skončili svůj život.“1351 

Výstavou se Kaván znovu představil širší veřejnosti a zájem o něj stoupal. Padělatelé svým 

působením využívali stále větší poptávky po Kavánových populárních zimních motivech. 

Vancl ve své knize cituje i další dopisy, kde se Kaván mnohdy trpce vyjadřoval k padělkům 

svých obrazů. Text doplňují fotografie Kavánových originálů a jejich padělků, které zapůjčila 

kriminální ústředna ministerstva vnitra. Otázce falz se věnoval i Michael Zachař ve své 

monografii o F. Kavánovi z roku 2009,1352 kde shrnuje Vanclovy postřehy k dané 

problematice a přidává výsledky svého vlastního bádání. 

Úspěšný návrat malíře do širokého povědomí veřejnosti, započatý zmíněnou výstavou 

v Rubešově galerii, byl završen přizváním Kavána do České akademie věd a umění. Jejím 

řádným členem IV. třídy1353 se stal 9. května roku 19311354 a předpokládal také brzké 

Blažíčkovo přijetí. ,,Vřele bych Vám přál odpočinku, ale kam byste to musil utéci, aby Vás 

                                                 
1344 Polední list, 1935, 22.10, značka Jd. In O. MACKOVÁ: …, s. 88. 
1345 JUDr. Karel Vancl (1890–1975), viz pozn. č. 552.  
1346 Karel VANCL: Padělky… 
1347 Rubešova galerie, viz pozn. č. 391. 
1348 Jaroslav Kolman-Cassius (1883–1951), spisovatel, redaktor a žurnalista. 
1349 Antonín Chittussi (1847-1891), viz pozn. č. 261. 
1350 Beneš Knüpfer (1844–1910), viz pozn. č. 577. 
1351 Karel VANCL: Padělky…, s. 5. 
1352 M. ZACHAŘ: …2009, s. 168–169. 
1353 Tj. Česká akademie věd a umění v Praze, viz pozn. č. 328. 
1354 A.ŠLECHTOVÁ–J. LEVORA: Členové České akademie věd a umění…, s. 143. 



144 

 

honem nevyštrachali?!, protože všude ráčíte býti nepostradatelný, jako budete i v A.1355 Mám 

dojem, že se tam dostanete brzo. Kdybych tak mohl na Vás přehodit! V tomto stavu, a když ani 

v Praze nejsem, nehodím se tam k ničemu! A je líp raději později se tam dostati vlastně, je 

ohromná příležitost k rachotě,1356 při Vaší velké svědomitosti a schopnosti.“ 1357 

 

5. 14 Životní jubilea 

Životní jubilea či příchod oslavy příchodu nového roku byly pro malíře příležitostí, 

vzdát hold práci svého přítele a děkovat za vzájemnou podporu, nejen profesní, ale i osobní. 

Nejen v malířském oboru, ale i v pedagogickém, a v akademické činnosti. Širokého 

pracovního nasazení si Kaván na Blažíčkovi velmi vážil. Zvláště si pak cenil vzájemného 

přátelství. ,,Račte přijmouti srdečné přání zdraví a všeho zdaru v N. roce,1358 k tomu pak 

opožděné mé nejvřelejší díky za všecku laskavost a přízeň mně při té naší výstavě1359 

nezaslouženě prokázanou. Já jsem od té doby v kole, žena1360 zavařila výstavku 

Královéhradeckou,1361 a musím tam s ní pobývati často, ještě že je to bestiální počasí, 

egyptská rána! Nic se nezamešká.“1362 

,,Vzdávám uctivé vřelé díky za laskavou vzpomínku novoroční Vám, i všem drahým 

přátelům v Jednotě.1363 Stydím se, že toho nezasluhuju, ale nejsrdečněji přeji podobně 

v N. roce,1364 zdraví skálopevného i Vašim rodinám, a zdaru překrásného ve vší činnosti!“1365 

,,Přijměte od nás nejvřelejší blahopřání k dosavadnímu Vašemu skvělému 

a nevyrovnatelnému dílu uměleckému a úžasné záslužné činnosti pro umění, umělce, 

studentstvo: pro Vlast! A do druhé padesátky1366 přejeme Vám s vysoce váženou Vaší rodinou 

nejstálejšího zdraví a klidného štěstí i zdaru ve všem nejkrásnějšího i podmínek na nová 

                                                 
1355 Tj. patrně Česká akademie věd a umění, jejímž členem se stal Blažíček ale až v roce 1946. Více in 

A. ŠLECHTOVÁ – J. LEVORA: Členové České akademie věd a umění… 
1356 Tj. práci. 
1357 Výňatek z ANG, f. OB, 26/15, č. 9. Tři listy formátu 14 x 20 cm, psáno perem na straně 1−5, obálka 

,,František Kaván, akademický malíř,“ datace: /14. 1. 1935/, místo odeslání: Libuň. Obálka: Slovutný Mistr, pan 

Oldřich Blažíček, ak. malíř, professor České techniky atd. atd., Praha XIX, Pod Hanspaulkou. Razítko: 

14. 1. 1935, Libuň. 
1358 Tj. nový rok 1935. 
1359 Tj. patrně výstava Kavánových obrazů v Pardubicích v roce 1934. 
1360 Pavla Kavánová-Šírová, viz pozn. č. 3. 
1361 Tj. výstava v Hradci Králové v roce 1934. 
1362 Výňatek z ANG, f. OB, 26/15, č. 10. Dvojlist formátu 10,5 x 17 cm, psáno perem na straně 1 a 3, obálka 

,,František Kaván, akademický malíř,“ datace: /24.12.1934/, místo odeslání: Libuň. Obálka: Slovutný Mistr 

Oldřich Blažíček, akad. malíř, professor Č. techniky atd., Praha XIX, Pod Hanspaulkou. Razítko: 24. 12. 1934, 

Libuň. 
1363 Tj. Jednota umělců výtvarných (JUV), viz pozn. č. 38. 
1364 Tj. nový rok 1936. 
1365 Výňatek z ANG, f. OB, 8/7, č. 2. Dvojlist formátu 14,5 x 19,6 cm, psáno perem na straně 1 a 2, datace: 

7. 1. 1936, místo odeslání: Libuň. Obálka: Slovutný Mistr, akad. malíř Oldřich Blažíček, profesor České 

techniky atd atd, Praha XIX Pod Hanspaulkou. Razítko: 9. 1. 1936, Libuň. 
1366 Oldřich Blažíček se narodil 5. ledna 1887. 
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báječná díla všech! Na konec pak vzdávám Vám ze srdce pohnutého díky tisíceré za Vaše 

dojemné i obětavé přátelství odedávna, i vše, co jste nám prokázal! Bůh Vás zachovej 

a opatruj!“1367 

,,Přijměte od nás prosím vřelé přání všeho nejlepšího v N. roce,1368 hlavně skálopevného 

zdraví proti všem odolného, a stálého zdaru skvělého, jako dosavad v umění. Nejuctivěji 

povždy oddaný Franta Kaván s chotí a sestrou s poručeními na vysoce váženou Vaši rodinu. 

Dovolte mně připomenouti dojemnou stranu Vaši působnosti, co jest víc.“1369 

 

5. 15 Krajináři ve výstavách 

Blažíček i Kaván byli malířskými kolegy, i spolkovými. Oba dva byli členy JUV,1370 

a Blažíček spolku i dlouhodobě předsedal. Své obrazy tedy posílaly na stejné výstavy, které 

byly příležitostí k setkání a vzájemného hodnocení svých dovedností. Ne všechny výstavy 

Kaván stíhal navštívit. ,,Na pražské výstavy jsem se nedostal (ani na naši členskou1371), jen 

tam ve Chrudimi1372 jsme byli, báječná jinovatka Vaše!1373“ 1374 

O výstavách, které si mohl prohlédnout, Blažíčkovi psal a netajil se svou radostí nad 

malířovými zimními motivy, které oba dva i přes jejich značnou náročnost velmi rádi 

ztvárňovali. ,,Měl jsem letos či loni již příležitost vidět vánoční výstavu,1375 a (krom toho 

prodeje) mě tuze potěšila a občerstvila. Vidím, že nás psina1376 nezmůže, naopak! Dodá 

vzpruhy i ,,mládeři.“1377 To je u toho radostné. A k těm báječným malbám1378 Vašim nejvřeleji 

blahopřeji, ty dělají srdci moc dobře.“1379 

                                                 
1367 Výňatek z ANG, f. OB, 50/74, č. 1. Dvojlist formátu 15 x 21 cm, psáno perem na straně 1 a 3, datace: 

5. 1. 1937, místo odeslání: Libuň. Obálka: Slovutný Mistr, akad. malíř Pán Oldřich Blažíček, p. profesor, České 

vysoké školy technické, předseda Jednoty umělců výtvarných atd., Praha XIX Dejvice, Kozlovská 7. Razítko: [?] 

1937, Libuň. 
1368 Tj. nový rok 1940. 
1369 Výňatek z ANG, f. OB, 50/74, č. 3. Pohlednice ,,Trhová Kamenice“ formátu 14 x 9 cm, psáno perem, 

datace: /27.12.1939/ místo odeslání: /Libuň/. Adresa: Slovutný Mistr, pan ak. malíř Mistr O. Blažíček, profesor 

vysokého učení technického atd atd., Praha, Kozlovská 7. Razítko: 27. 12 1939, Libuň. 
1370 O. Blažíček od roku 1912, s přestávkou mez lety 1917 a 1925, až do své smrti, F. Kaván od roku 1929. 
1371 Tj. členská výstava JUV v roce 1934. 
1372 Tj. blíže neurčená výstava v Chrudimi. 
1373 Tj. Blažíčkův obraz s motivem jinovatky. 
1374 Výňatek z ANG, f. OB, 26/15, č. 10. Dvojlist formátu 10,5 x 17 cm, psáno perem na straně 1 a 3, obálka 

,,František Kaván, akademický malíř,“ datace: /24.12.1934/, místo odeslání: Libuň. Obálka: Slovutný Mistr 

Oldřich Blažíček, akad. malíř, professor Č. techniky atd., Praha XIX, Pod Hanspaulkou. Razítko: 24. 12. 1934, 

Libuň.  
1375 Tj. vánoční výstava v roce 1935 JUV. 
1376 Tj. zimní počasí. 
1377 Mládeři, tj. mládeži. 
1378 Malby Oldřicha Blažíčka na vánoční výstavě Jednoty v roce 1935. 
1379 Výňatek z ANG, f. OB, 8/7, č. 2. Dvojlist formátu 14,5 x 19,6 cm, psáno perem na straně 1 a 2, datace: 

7. 1. 1936, místo odeslání: Libuň. Obálka: Slovutný Mistr, akad. malíř Oldřich Blažíček, profesor České 

techniky atd atd, Praha XIX Pod Hanspaulkou. Razítko: 9. 1. 1936, Libuň. 
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Kaván v jedné větě dokázal výborně skloubit pochvalu příteli, vlastní potěšení z výstavy 

i povzdech nad tím, že si jeho vlastní dílo někdo zakoupil. Malování obrazů a jejich prodej 

byl v Kavánově případě v podstatě jediným zdrojem příjmu, kterým by zajistil sebe i svou 

rodinu. Prodej jej měl spíš těšit, a patrně tomu také tak bylo, nicméně v souvislosti s prodejem 

Kaván stále bojoval s pochybnostmi ohledně kvality a hodnoty své práce. Téměř jistě také 

přemýšlel nad tím, že s prodejem obrazu se zákonitě nabízelo vytvoření obrazu nového, což 

pro v té době sedmdesátiletého, nemoci zkoušeného, krajináře znamenalo značné úsilí.  

Malíři si vzájemně vyměňovali zážitky, z výstav, které navštívili. V jednom ze svých 

dopisů Kaván zevrubně popisuje Blažíčkovu blíže neurčenou soubornou výstavu. ,,Poslal 

jsem jen několik řádků z výstav a hodlal dojmy vylíčiti zevrubněji, nepořídím však ničeho, 

marně jsem se na to rozháněl1380 několikrát, musil by o tom býti celý špis.1381 Mám výstavy1382 

čím dále plnější hlavu jenom, nepamatuju už moc dávno, že by mě byla která tak vzrušila. 

Žasnu nejen nad silou, nýbrž i mnohostranností Vašeho báječného umění, za mnoho malířů 

nejlepších je tohle úkol. Ráčíte tam mít spoustu obrazů světových,1383 před kterými se musí 

každý pokloniti hluboko. Ten lom1384 jsem viděl ovšem poprvé, jako většinu ostatně, a opravdu 

jsem se nemohl odtrhnout, ani od té knihovny1385 a jiných vnitřků.1386 Ovšem pak i Vaše 

matka,1387 oduševněná jako leda vedle u starého Repina,1388 by bylo přirovnání. 

V českomoravštině1389 kdo by Vás mohl dostihnout! Tak bezprostředně chycená drsnota bez 

milosti, až to do kostí leze, ale přece krása čertovská, něco jsem se u toho marně! namrz, 

možno mně věřit. Jako se Vám např. povedla jinovatka v osvětlení ze mhy,1390 a ta 

železnohorská nebo žďárská, je taky k zbláznění. A těch tání studených! Ve Veselíčku, 

Radněvicích, Jiříkovicích, [?]lkovicích, Slavkovicích1391 jsem taky byl, a nevěděl ovšem, že 

Vaše rodiště. Tuhle ve výstavě, patrně odněkud z té strany, byl učitel z dětmi. Křičel tam na 

hocha. Blažíčku, koukej, Vaše babička! Nahrnulo se tam však jiných, nebylo příležitost se 

                                                 
1380 Tj. rozepisoval dopis. 
1381 Tj. spis. 
1382 Tj. blíže neurčená výstava obrazů O. Blažíčka. 
1383 Blažíček vystavoval i v zahraničí. Po Evropě v Poznani, Lublani, Bernu, Benátkách, Paříži, Londýně, 

Varšavě, Oslu, Kodani, Vídni. Svá díla vystavil i v Americe, v Pittsburghu, Philadelphii, Baltimoru nebo St. 

Louis. 
1384 Tj. patrně Blažíčkův obraz ,,Velký lom ve Štramberku,“ 1917–1920. Reprodukce obrazu např. in 

O. MACKOVÁ: …, s. 21. 
1385 Tj. Blažíčkův motiv s knihovnou. 
1386 Tj. obrazů interiérů. 
1387 Tj. portrét Blažíčkovy matky s názvem ,,Moje matka“ z roku 1918. Reprodukce obrazu např. 

in O. J. BLAŽÍČEK: Oldřich Blažíček, malíř Vysočiny. Havlíčkův Brod 1957, s. 25. 
1388 Ilja Repin (1844–1930), ruský sochař a malíř, absolvent Akademie v Petrohradu, představitel realismu, ve 

své době velmi vyhledávaný a oblíbený portrétista. 
1389 Blažíčkovy motivy z Českomoravské vysočiny. 
1390 Tj. Blažíčkův obraz s mlhou a jinovatkou. 
1391 Slavkovice u Nového Města na Moravě, rodiště Oldřicha Blažíčka. 
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optat. A musím toho nechati, dále i o žních a obilšťatech1392 horských, lidstvu ve všem 

neobyčejně chyceném (řek bych zrovna: za pačesy!), o svěžestích, báječnostech vnitřků 

zelených, mořatech,1393 kytkách i ovoci (kluci vejrali na třešně! tam by se pro hvízdalku 

zabili!)“1394 

 

5. 16 Kaván – držitel národní ceny 

F. Kaván byl 28. září roku 1939 oceněn ministrem školství a národní osvěty. Stal se 

držitelem národní ceny za výtvarné umění za cyklus obrazů ,,Český ráj.“ Podobné okamžiky 

veřejného uznání a ocenění Kaván přijímal s ostychem a respektem. Vnímal je jako uznání, 

ale především jako závazek. Sám sebe zavazoval k tomu, aby jeho umění dosahovalo hodnot, 

kterých se mu skrze ocenění dostalo. ,,Vzdávám uctivé nejvřelejší díky za vzácné blahopřání 

k Národní ceně,1395 která přišla, když jsem těmi posledními hromadnými událostmi1396 měl 

nervy nejzuboženější, v našem osamocení, a v novinách jsem nic nesledoval, seděl jen venku, 

aby se něco dodělalo, než praskne jízda.1397 Nyní nezbývá, než se všem podrobiti a hledět, 

pokud je už vůbec přitom stáří i strašných poměrech možno, abych toho vyznamenání stal se 

hodným.“ 1398  

Národní cena podporovala v široké veřejnosti zájem, který Kaván vzbudil svou výstavou 

v Rubešově galerii v roce 1931, a proto také častěji pobýval v Praze, což s sebou přinášelo 

příležitost k vzájemné návštěvě obou malířů. ,,Budeme myslím, muset na delší dobu zůstati 

vbrzku v Praze, tak se těším, že bude mně popřáno, pro šťastnou útěchu, s Vámi slovutný, 

vzácný Mistře a Příteli, časem pohovořiti.“1399 

 

 

 

                                                 
1392 Tj. obilných lánech. 
1393 Tj. patrně mokřiny. 
1394 Výňatek z ANG, f. OB, 26/15, č. 5. Dvojlist formátu 11 x 17,5 cm, psáno perem na straně 1 až 3, datace: [?], 

místo odeslání: [?]. 
1395 28. září roku 1939 byla Kavánovi ministerstvem školství a národní osvěty udělena národní cena za výtvarné 

umění za cyklus obrazů ,,Český ráj.“ 
1396 Patrně lístkový systém zavedený v protektorátu 1. října 1939. In František ČAPKA: Dějiny zemí koruny 

české v datech. Praha 1999. 
1397 Patrně míněna zima a s tím spojené komplikace s výjezdem v automobilu za malováním v plenéru. 
1398 Výňatek z ANG, f. OB, 26/15, č. 8. Dopisní papír a obálka ,,František Kaván, ak. malíř,“ dvojlist formátu 

15,4 x 23,4 cm, psáno perem na straně 1 a 3, datace: /4. 10. 1939/, místo odeslání: Libuň. Obálka: Slovutný Pán, 

pan Professor vyš. techn. učení. Oldřich Blažíček, Mistr akad. malíř i spisovatel atd. atd., Dejvice – Praha XIX, 

Kozlovská 7. Razítko: 4. 10. 1939, Turnov−Jičín−Hradec Králové. 
1399 Výňatek z ANG, f. OB, 26/15, č. 8. Dopisní papír a obálka ,,František Kaván, ak. malíř,“ dvojlist formátu 

15,4 x 23,4 cm, psáno perem na straně 1 a 3, datace: /4. 10. 1939/, místo odeslání: Libuň. Obálka: Slovutný Pán, 

pan Professor vyš. techn. učení. Oldřich Blažíček, Mistr akad. malíř i spisovatel atd. atd., Dejvice – Praha XIX, 

Kozlovská 7. Razítko: 4. 10. 1939, Turnov−Jičín−Hradec Králové. 
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5. 17 Kavánovy 75. narozeniny a oslavy v Hlinsku 

V září roku 1941 Kaván oslavil své sedmdesáté páté narozeniny. Toto jubileum bylo 

spojené se zvýšeným zájmem veřejnosti a Kavána čekalo období naplněné výstavami, 

setkáními a poctami oceňujícími jeho malířské schopnosti, které po celý život využíval 

k oslavě krajiny a přírody. Kavánovo výročí bylo podpořené velkou soubornou výstavou jeho 

obrazů v Hlinsku na Vysočině, blízko Vítanova a Svobodných Hamrů, kde tvořil bezmála 

dvacet let. Výstavu zorganizoval Výbor pro Kavánovy oslavy v Hlinsku a její průběh zachytil 

ve své vzpomínce MUDr. Arnošt Krus,1400 který zhruba od třicátých let minulého století léčil. 

Blahopřání zaslal Kavánovi i Blažíček. ,,Vzácný mistře a přemilý příteli, bylo mi velmi líto, že 

jsem nemohl být s Vámi včera, ve čtvrtek večer v JUV.1401 Doufám však, že Vás, ještě než 

odjedete z Prahy, uvidím, a s Vámi si pohovořím. Měli jsme z Vás ondyno, při otevření Vaší 

výstavy,1402 radost. Při té pětasedmdesátce jste, jak náleží, chlapík. Vaše dílo je stále mladé 

a zdravé, což je to nejkrásnější. Nám mladším, zůstáváte v každém směru vzorem. 

Vzpomínáme na Vás při tom Vašem jubileu a přejeme Vám ze srdce upřímně, abyste nám 

zůstal stále tak svěží, plně zdráv a v bohaté tvořivé síle, ještě mnohá léta. Radujeme se 

upřímně z Vašich plně zasloužených úspěchů a srdečně Vás i paní choť pozdravujeme. Váš, 

upřímně oddaný O. Blažíček s rodinnou.“1403 

Oba malíři nacházeli radost v obrazech, které vytvořili sami, i v těch, které namaloval 

jejich kolega. Kavánovy narozeniny byly příležitostí pro veřejné projevy uznání, které byly 

podpořeny zmíněnou hlineckou výstavou. Vernisáž výstavy byla společenskou událostí 

s kulturním programem a veškerou pozorností upřenou na osobu malíře. Byť veškeré pocty 

přijímal velmi skromně, Kavána celé setkání těšilo. Jeho jubileum zároveň poskytlo oběma 

malířským kolegům příležitost také k soukromému osobnímu uznání vlastní tvorby. 

Editované dopisy přináší slova chvály, podpory a uznání, a je z nich cítit opravdová úcta 

jednoho umělce k druhému. ,,Přijměte prosím nejvřelejší díky za krásné blahopřání k mým 

75. ce1404 i vše dobré při otevření výstavy prokázané!1405 Ráčíte vědět, jak toho všeho od Vás 

si vážím, a jak oceňoval jsem všecko Vaše nepřirovnatelné ohromné umění, již dávno od 

                                                 
1400 M. ZACHAŘ: …2009, s. 180–187. 
1401 Tj. Jednota umělců výtvarných (JUV), viz pozn. č. 38. 
1402 Tj. výstava v Hlinsku v Čechách uspořádaná ke Kavánovým 75. narozeninám. K vernisáži napsal více 

Arnošt KRUS: Moje vzpomínka na mistra Kavána in M. ZACHAŘ: …, s. 180187. 
1403 PNP, f. FK, kart. 1, inv. č. LA 71/71 000018 (č. 2). Dopisní papír ,,Oldřich Blažíček, Praha XIX.,“ dvojlist 

formátu 17,8 x 23 cm, psáno perem na straně 1 a 3, datace: 12. 9. 1941, místo odeslání: Libuň. Obálka: Mistr 

Franta Kaván v Jednotě umělců výtvarných v Praze. 
1404 Sedmdesáté páté narozeniny Kaván oslavil 10. září 1941. 
1405 K vernisáži výstavy v Hlinsku k mistrovým narozeninám napsal více Arnošt KRUS: Moje vzpomínka na 

mistra Kavána, převzato z M. ZACHAŘ: František Kaván. Praha 2009, s. 180187. 
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prvních báječných obrazů, myslím v Mánesu1406 již druhdy, sněhových, svítivých do Alellujá! 

A teď s ubohou nohou a stářím sepřaden (jak říkali v Podkrkonoší), o čem lze u mě mluvit?! 

Ale buď Vám slovutný příteli opětný vřelý dík! Přejeme nejvíce zdraví a všeho nejlepšího nyní 

možného i vysoce vážené celé rodině, milostivé paní ruku líbám s poručeními ode všech! Žena 

je bohužel stále nemocna.“1407 

 

5. 18 Dolní Kalná – loučení 

V roce 1937 koupili Kavánovi vilu v Dolní Kalné po továrníku Noskovi.1408 Kaván 

místní okolí znal, protože zde pro Noska dříve tvořil obraz. Na základě této návštěvy se 

Kavánovi rozhodli vilu po zemřelém továrníkovi v dražbě koupit. Pobývali zde mezi roky 

1937 a 1938, kdy během úprav domu a přípravy ateliéru došlo k záboru Sudet. Rozhodli se 

vrátit zpátky do Libuně, protože Kaván se zde nemohl volně pohybovat a malovat. Vilu 

věnovali v roce 1941 České dětské nemocnici v Praze jako ozdravovnu. Dvojité rychlé 

stěhování a celková politická situace byly fyzicky i psychicky náročné.  Kavánova žena Pavla 

se potýkala se zdravotními komplikacemi. Malíř sám se v té době stále vzpamatovával 

z nemoci, která ho trápila, a tušil, že venku v zimě už patrně nebude moci malovat. ,,Snažně 

prosím za odpuštění, že tolik dlouho neodpovídám, za mé chvilkové nepřítomnosti 

zatarasili1409 někam, když jeli do Dol. Kalné,1410 a jen náhodou se objevilo na světle Božím! 

A taky sám jsem byl postižen dlouhou ztrátou paměti, z čehož se začínám konečně trochu 

probírat. Žena1411 po operaci je ještě v Praze, jen na chvíli byla doma. Co se tkne malování, 

je ovšem věc nejubožší,1412 dlouhou dobu v atelieru jsem nemohl obstát.1413 Bude to úplný 

konec mého svrabaření1414 zimního, co dělat! Jako bych jakživ nepostál ve sněhu. Musíte se 

držet slovutný drahý mistře, vzpomeňte prosím Vás na mne v těch krásách, které nikdo tak 

nedovedl procítit, a pohotově zachytit! Na Českomoravštině1415 nikdy ne, a jinde ovšem taky. 

A na nohy dejte pozor hlavní! Těžko se již kam dostanu, neboť bude dlouhá psina,1416 ale já 

                                                 
1406 Tj. S.V.U. Mánes, viz pozn. č. 285. 
1407 Výňatek z ANG, f. OB, 26/15, č. 7. Dvojlist formátu 17 x 21 cm, psáno perem na straně 1 a 3, datace: 

15. 9. 1941, místo odeslání: Praha. Adresa: Slovutný Pán, Pan Professor čes. Techniky atd., Mistra akad. Malíř, 

Oldřich Blažíček, Praha – Dejvice, Kozlovská ul. č. 7. Razítko: 16. 9. 1941, Praha [47]. 
1408 Dolní Kalná, čp. 40, viz pozn. č. 271. 
1409 Tj. ztratili. 
1410 Dolní Kalná, čp. 40, viz pozn. č. 271. 
1410 Tj. Pavla Kavánová-Šírová, viz pozn. č. 3. 
1411 Tatáž. 
1412 Tj. nejubožejší 
1413 Tj. ateliér a vila v Dolní Kalné, kterou museli Kavánovi po záboru pohraničí v roce 1938 opustit. 
1414 Tj. malování. 
1415 Tj. Českomoravské vysočině. 
1416 Tj. zima. 
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zařvu1417 co nevidět.“1418 I přes oslavné pětasedmdesáté narozeniny Kaván denně maloval. 

Sdílel s Blažíčkem lásku ke krajině, které se oba věnovali až do posledních dní. 

Do závěrů svých dopisů Kaván téměř nikdy neopominul připsat pozdravy pro 

Blažíčkovu manželku a rodinu. Přál vždy všem to nejlepší, a nejinak tomu bylo i u Blažíčka. 

Omlouvajíc svou osobu i své umění, kloubil Kaván v jedné větě díky, pozdravy a přání, která 

dohromady tvoří milá požehnání v závěru každého dopisu, která nemohla snad jinak, než 

potěšit. ,,Buďte hodně zdráv a silen na všecko trápení světské! Milostivé Paní ruku líbá 

nejuctivěji Vám všem oddaný žabař. Franta Kaván s chotí a sestrou.“ 1419 

,,Snažně prosím za odpuštění, že jsem Vás vytrápil tím žvástem. Přeju dokonalé zdraví 

Vámi Vašim drahým a milostivé Paní ruku líbám. S uctivými poručeními od našich nejuctivěji 

vždy Vám oddaný František Kaván.“ 1420 

,,Milostivé Paní ruce líbám a celo vysoce váženou Rodinu Vaši pozdravuju, dej Vám 

Bůh všechno nejlepší! V úctě hluboké srdečně Vám povždy oddaný.“1421 

 

5. 19 Oldřich Blažíček – František Kaván 

Vzájemná korespondence mezi malíři, dopisy osobního rázu, jsou ze své podstaty 

pramenem, jehož účelem není veřejná oslava jedince. Ze své podstaty nejsou určeny 

veřejnosti a nemají za účel předkládat jí jakékoliv názory. Příjemci dopisů byli většinou 

jednotlivci, a tak tomu bylo i u korespondence Františka Kavána a Oldřicha Blažíčka. 

Vzájemné dopisy obsahovaly dojmy a postřehy, kterými nepotřebovali jeden druhému 

přehnaně lichotit, ale naopak jimi mohli pravdivě vyjádřit názor na práci svého kolegy 

a přítele. Korespondence Kavána a Blažíčka je proto cenná, že skýtá hodnocení práce jednoho 

malíře druhým. 

                                                 
1417 Tj. zemřu, přestanu malovat. 
1418 Výňatek z ANG, f. OB, 26/15, č. 16. Dopisní papír, ,,František Kaván, ak. malíř, Libuň u Jičína 117,“ list 

formátu 15,2 x 23 cm, psáno perem na straně 1 a 3, dopisní papír ,,František Kaván, ak. malíř, Libuň u Jičína 

117“, datace: 2. 3. 1941, místo odeslání: Libuň. Obálka: Slovutný Pán, pan prof. ak. malíř atd, Mistr Oldřich 

Blažíček, Praha, Dejvice, Kozlovská č. 7. Razítko: 3. 3. 1941, Rovensko pod Troskami. 
1419 Výňatek z ANG, f. OB, 8/7, č. 2. Dvojlist formátu 14,5 x 19,6 cm, psáno perem na straně 1 a 2, datace: 

7. 1. 1936, místo odeslání: Libuň. Obálka: Slovutný Mistr, akad. malíř Oldřich Blažíček, profesor České 

techniky atd atd, Praha XIX Pod Hanspaulkou. Razítko: 9. 1. 1936, Libuň. 
1420 Výňatek z ANG, f. OB, 26/15, č. 9. Tři listy formátu 14 x 20 cm, psáno perem na straně 1−5, obálka 

,,František Kaván, akademický malíř,“ datace: /14. 1. 1935/, místo odeslání: Libuň. Obálka: Slovutný Mistr, pan 

Oldřich Blažíček, ak. malíř, professor České techniky atd. atd., Praha XIX, Pod Hanspaulkou. Razítko: 

14. 1. 1935, Libuň. 
1421 Výňatek z ANG, f. OB, 26/15, č. 16. Dopisní papír, ,,František Kaván, ak. malíř, Libuň u Jičína 117,“ list 

formátu 15,2 x 23 cm, psáno perem na straně 1 a 3, dopisní papír ,,František Kaván, ak. malíř, Libuň u Jičína 

117“, datace: 2. 3. 1941, místo odeslání: Libuň. Obálka: Slovutný Pán, pan prof. ak. malíř atd, Mistr Oldřich 

Blažíček, Praha, Dejvice, Kozlovská č. 7. Razítko: 3. 3. 1941, Rovensko pod Troskami. 
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Dětství a mládí obou malířů bylo dle jejich vlastních vzpomínek hezké, ale rozhodně 

nepřetékající přepychem. Blažíček o tom sám psal ve svých vzpomínkách, a byť je těžké 

srovnávat Krkonoše s Českomoravskou vysočinou, dá se předpokládat, že u Kavána mohla 

být přes odlišná specifika obou krajů situace podobná.  

Malířské počátky obou umělců jsou spojeny s mecenášskou podporou. Hrabě Gudenus 

podpořil Blažíčka v prvních letech jeho pražského studia, Kaván získal podporu v Juliu 

Mařákovi, později také Josefu Hlávkovi a jeho stipendiu a ve velké míře ve Františku 

Topičovi. Dopisy jsou potvrzením toho, že malíř konce 19. a počátku 20. století zvládnul 

zajistit malováním obrazů, jejich vystavováním a prodejem s tím spojením sebe i svou rodinu. 

Mohl své živobytí odkázat pouze na prodej obrazů, nebo také, jak dokazuje akademická 

činnost Oldřicha Blažíčka, mohl přednášet na vysoké škole, a malovat a vystavovat pro 

radost. Osoba mecenáše a podporovatele ovšem sehrála v životě obou malířů nenahraditelnou 

roli a svou připomínku si zaslouží. 

Stejně jako Kaván byl uveden ve slovníku jako zemřelý,1422 tak i Blažíčkovo jméno 

nebylo v encyklopedii českého výtvarného umění z roku 1975 uvedeno.1423 Oba malíři jsou 

dnes známi, byli a jsou oblíbení, ale jejich cesta do povědomí trvala déle a stála je více sil se 

v něm udržet. Blažíčkovy malířské začátky jsou datovány rokem 1901, o deset let později své 

obrazy poprvé vystavil a jeho tvorbu přerušilo až úmrtí v roce 1953.1424 podobně jako Kaván 

maloval i Blažíček až do svých posledních dní. 

Blažíček byl krajinář a jako svůj specifický obor pěstoval obraz chrámového interiéru, 

vzácně vytvořil portrét nebo zátiší. Pracoval také jako typograf a ilustrátor. Své obrazy často 

vystavoval a po jeho smrti bylo dílo často prezentováno formou monografických výstav. 

V své monografii o malíři z roku 1941 Antonín Matějček uvádí, že se Blažíček stal 

realistou spíš z vlastního uměleckého předurčení než z vědomého odporu proti převratným 

dobovým tendencím pokračovatelem na dráze tradičního krajinářského realismu. Vycházel 

z české krajiny, která ho vedla k práci. Začal jako realista, který se vyvinul v impresionistu 

osobitého a svérázného typu, a který prosadil své umění.1425 Oba malíře pojilo krajinářské 

umění a podobné vnímání české krajiny. Blažíček neměl příliš rád psaní dlouhých dopisů 

a Kaván příliš nevyhledával velká společenská setkání, společně dávali přednost soukromým 

                                                 
1422 František NESEJT: Železné hory v tvorbě Františka Kavána in Vlastivědné listy Pardubického kraje 

č. 2/2008. Dostupné online: http://www.kraj.iipardubice.cz/stranky/cti-

prispevky.php?id=Zelezne_hory_v_tvorbe_Frantiska_Kavana [cit. 4. 5. 2014].  
1423 E. POCHE a KOLEKTIV: Encyklopedie českého výtvarného umění, který  zpracoval autorský kolektiv 

Ústavu teorie a dějin umění ČSAV. In O. MACKOVÁ: Oldřich Blažíček. Praha 1990, s. 5. 
1424 O. MACKOVÁ: …, s. 5. 
1425 O. MACKOVÁ: …, s. 5. 
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rozhovorům, ke kterým se příležitostně setkávali během malování nebo při Kavánových 

návštěvách v Praze. Oba malíři obdivovali zimní krajinu a neváhali ji zachycovat přes 

nepříznivé podmínky přímo v plenéru. Svým způsobem se jim stala osudným, ale dopřála jim 

nesčetněkrát ztvárnit její krásy, které můžeme skrze jejich plátna vnímat i dnes. 
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6. Ladislav Jan Živný1426 

 

6. 1 Mládí a cesta do Anglie 

Ladislav Jan Živný1427 se narodil 3. ledna roku 1872 v Újezdě u Chlumce nad Cidlinou 

do učitelské rodiny. Vystudoval stejně jako F. Kaván gymnázium v Hradci Králové. 

Z domova si odnesl lásku ke knihám a historii, kterou mu vštípil otec, a následné studium na 

gymnáziu ji utvrdilo, jeho méně známou zálibou bylo kreslení a malování. Po složení 

maturity absolvoval v Hradci Králové v roce 1891 roční učitelský kurz, na řádná 

vysokoškolská studia neměl prostředky, a zapsal se na ně až v době, kdy již působil jako 

učitel na měšťanské škole. Absolutoria dosáhnul v roce 1919, když již žil v Praze.1428 

V roce 1902 Živného navštívil jeho bratranec žijící v Liverpoolu, který oba manžele 

pozval, aby jej přijeli navštívit. Finanční situace Živného a jeho ženy to ale neumožňovala. 

Přesto se Emilie rozhodla začít šetřit a uskromnila domácnost, jak jen bylo možné, manželovi 

tímto způsobem cestu do Anglie nakonec umožnila.1429 Živný se s velkým odhodláním začal 

učit anglicky a v témže roce se vydal na britské ostrovy. Během tohoto výletu vzbudily jeho 

zájem různé typy vyspělých anglických knihoven, a zvláště veřejné knihovny. Rozhodnul se, 

že se seznámí důkladněji s historií a organizací vyspělého anglického knihovnictví a že doma 

zahájí propagační činnost, který by u nás vedla ke zřizování knihoven podobného typu. Trávil 

v tamních knihovnách veškerý svůj volný čas a pozoroval knihovníky i návštěvníky 

knihoven, sledoval jejich provoz a organizaci. Především se mu líbilo praktické zařízení 

knihoven, knihovní katalogy, volný přístup ke knihám, a také tehdejší anglická vědecká 

literatura. U knihoven oceňoval především jejich veřejnost, nebyly určeny pouze inteligence, 

ale širokým vrstvám obyvatelstva. Do Anglie Živný cestoval později ještě pětkrát, v roce 

1903, 1905, 1907, 1908 a 1910. Zabýval se luštěním sumerských textů psaných klínovým 

písmem, ale pro nedostatek vhodných učebnic se v tomto směru příliš daleko nedostal. V roce 

1910 mohl alespoň částečně splnit svůj sen, kdy pobýval pět měsíců v knihovně Britského 

muzea v Londýně. Věnoval se zde mimo jiné studiu asyrsko-babylonské kultury s ohledem na 

knihovnictví a bibliografii. Vytvořil si dokonce vlastní asyrský slovník o rozsahu téměř deseti 

tisíc lístků. Během první světové války je ale z důvodu nedostatku papíru musel pálit. Do 

                                                 
1426 Následující kapitola vychází z mé diplomové práce viz E. CHARVÁTOVÁ: František Kaván – přátelství 

v korespondenci… 
1427 V textu jméno Ladislava Jana Živného vzhledem k jeho častému výskytu zkracuji nebo používám pouze jeho 

příjmení. 
1428 J. CEJPEK – J. ČINČERA – I. HLAVÁČEK – P. KNEIDL: Dějiny knihoven …, s. 217. 
1429 L. J. Živný – rukopis životopisu, LA PNP, f. LJŽ, kart. č. 1, s. 7 
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Anglie se chystal i v roce 1914, ale jeho plány překazila mobilizace a nastupující zmíněná 

válka.1430  

Při cestování poznal také knihovny v Německu, Holandsku, Belgii, Francii a Švýcarsku. 

Tyto výpravy, spojené s usilovným individuálním studiem knihovnictví a bibliografie, 

připravily Živného ke knihovnické dráze. Opustil učitelství a stal se spisovatelem a vědcem. 

Již jako učitel pochopil velký význam knihovnictví pro vzdělání širokých vrstev obyvatelstva. 

Ideové zaměření jeho rozsáhlého teoretického díla v knihovnictví a bibliografii lze v mnohém 

vysvětlit i jeho příslušností k Pokrokové straně, založené a vedené T. G. Masarykem, kterou 

Kaván v dopise též jednou zmiňuje.1431 ,,O poměrech ve straně pokrokové1432 jsem skoro nic 

nevěděl, takže ten spor mě tuze do palice praštil. No takhle člověku nohy přetloukat!“ 1433 

Malíř sám byl příznivcem T. G. Masaryka, ale sám v politické sféře nikdy veřejně aktivní 

nebyl. O blíže neurčeném, patrně plánovaném, vystoupení T. G. Masaryka Kaván píše v roce 

1908. ,,Nemoh jsem posud se k Vám dohrabat,1434 odpusťte mně prosím Vás, taky jsem byl 

i marod.1435 Ale na pana prof. Masaryka1436 bych rád přijel, o řádeček zprávy bych Vás tedy 

poprosil.“ 1437 

Josef Haken1438 ve svých vzpomínkách na Kavána1439 píše, že malíř, byť samotář, nebyl 

politicky indiferentní, byl nekompromisně pokrokový, stejně tak jeho žena Helena.1440 

 

6. 2 Živný učitelem 

Po absolvování zmíněného ročního učitelského kurzu nastoupil na své první pracovní 

místo ve Sběři u Vysokého Veselí. Strávil zde pouze rok, ale během něj poznal svou 

                                                 
1430 J. LIDMILA: Ladislav Jan Živný. Dostupné online: http://www.phil.muni.cz/kivi/clanky.php?cl=16 

[cit. 26. 4. 2014]. 
1431 Tomáš Garrigue Masaryk (1850–1937), viz pozn. č. 443. 
1432 Tj. Česka strana pokroková (1900–1918), původní název byl Česká strana lidová, strana demokratické 

inteligence, prosazující postupnou demokratizaci Rakouska-Uherska, zavedení všeobecného volebního práva, 

rovnoprávnost národů, zeslabení centralismu. Jejím hlavním představitelem byl T. G: Masaryk. Většina členů 

strany tvořila po vzniku Československa stranu České státoprávní demokracie. 
1433 Výňatek z ANG, f. FK, č. 19; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001084 (č. 13). Dvojlist formátu 10,5 x 17 cm, 

psáno perem na straně 1–3, datace: /18. 12. 1905/, místo odeslání: /Vítanov/. Obálka: Velevážený Pán, pan 

Ladislav Živný, redaktor atd. učitel měšť. škol, Nový Bydžov. Razítko: 18. 12. 1905, Hlinsko v Čechách. 
1434 Tj. dostat. 
1435 Tj. nemocný. 
1436 Tj. Tomáš Garrigue Masaryk (1850–1937), viz pozn. č. 443. Blíže neurčené vystoupení mohlo vycházet ze 

sporu T. G. Masaryka s politikem Janem Šrámkem, kdy Masaryk vedl ideový spor s klerikálním hnutím. 
1437 Výňatek z ANG, f. FK, č. 21; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001092 (č. 21). Dvojlist formátu 10,5 x 17 cm, 

psáno perem na straně 1–3, datace: 29. 4. /1908/, místo odeslání: Nová Ves nad Popelkou. Razítko: 29. 4. 1908, 

Nová Ves nad Popelkou. 
1438 Josef Haken (1880–1949, viz pozn. č. 57. 
1439 J. HAKEN: Mé styky s Františkem Kavánem in J. BOUČKOVÁ: František Kaván. Pardubice 1981. 
1440 Tj. Helena Kavánová (1863–1926), viz pozn. č. 13. 
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nastávající ženu Emilii Burianovou.1441 Dále působil v Novém Městě u Chlumce nad Cidlinou 

a dál prohluboval své vzdělání. V roce 1898 přestoupil do Choťovic u Žehuně, ale ani tam se 

mu nevedlo o moc lépe, onemocněla mu manželka, a byl zde bez přísunu knih a časopisů, 

vyjma těch, který si mohl dovolit koupit.1442 Jediným způsobem, jak z tohoto učitelského 

místa přesídlit a přestěhovat se na místo, které by bylo pro něj i pro jeho ženu příhodnější, 

bylo složení zkoušky pro učitelství na měšťanských školách.1443 

V následujícím roce složil v Hradci Králové zkoušku z deskriptivy pro měšťanské školy 

a následně se stal učitelem na měšťanské dívčí škole v Novém Bydžově. Působil na ní až do 

roku 1909, kdy přešel na měšťanskou školu pro chlapce. V tomto období se zapsal na 

univerzitu, kterou však absolvoval až za svého pobytu v Praze roku 1919.1444 

Příchodem do Nového Bydžova začíná pro manžele nová etapa života, pro Emilii 

Živnou po zdravotní stránce, pro L. J. Živného po té pracovní.1445 Seznámil se tam 

s pedagogem J. Černým, který jej získal pro rozvoj pedagogických věd, a Živný začal 

přispívat do řady učitelských časopisů a dalších periodik.1446 1447 

 

6. 3 Česká osvěta 

Pod vlivem anglického knihovnictví založil u nás Živný knihovnický časopis, kde mohl 

uplatňovat své názory, záměry a plány v oblasti lidové výchovy a knihovnictví. Časopis 

nazval Česká osvěta a jeho první číslo vyšlo v říjnu roku 1904, zaměřené na odborné rozpravy 

a teoretické studie o anglosaském knihovnictví. Časopis propagoval zájmy veřejného 

knihovnictví a další organizace lidového vzdělávání, přístupného pro široké vrstvy 

obyvatelstva.1448 Živný se Kavánovi se svým nápadem svěřil. ,,Děkuji Vám srdečně za dopis, 

vím, že nemáte, a nedáte si chvíle oddechu. I tak je živobytí naše jen na psaní stálé zařízeno 

a přibrat veřejné činnosti trochu, pak už Gott erhalte!1449“ 1450 

Česká osvěta uveřejňovala také doporučené seznamy literatury pro veřejné knihovny. 

Vycházela až do roku 1948, přičemž do roku 1922 byla převážně knihovnickým časopisem. 

                                                 
1441 Emilie Živná, rozená Burianová (1872–1949), manželka Ladislava Jana Živného. 
1442 J. LIDMILA: Ladislav Jan Živný… 
1443 L. J. Živný – rukopis životopisu, LA PNP, f. LJŽ, kart. č. 1, s. 5. 
1444 J. LIDMILA: Ladislav Jan Živný… 
1445 L. J. Živný – rukopis životopisu, LA PNP, f. LJŽ, kart. č. 1, s. 6. 
1446 Např. Česká škola, Český učitel, Pedagogické rozhledy, Bydžovské a Pokrokové listy nebo Osvěta lidu. 
1447 J. LIDMILA: Ladislav Jan Živný… 
1448 Tamtéž. 
1449 Tj. Bůh chraň! 
1450 Výňatek z ANG, f. FK, č. 4; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001134 (č. 62). Dvojlist formátu 10,5 x 17 cm, 

psáno perem na strana 1–3, datace: /23. 7. 1904/, místo odeslání: /Železnice/. Obálka: Slovutný Pán, pan 

Ladislav Živný, učitel měšť. škol atd. atd., t. č. Lukavec u Bělohradu láz. (posláno poštou do Hořic). Razítko: 

Železnice. 
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Sám Živný v ní působil pouze pět let od jejího založení a potom ještě v roce 1919 ve funkci 

spoluredaktora. Tento počin jej proslavil po celých Čechách. Časopis mu pomohl navázat 

kontakty s celou řadou našich tehdejších pedagogů a knihovníků. Přes všechny tyto úspěchy 

měl časopis poměrně malý odbyt, a tak přešel do majetku Svazu osvětového v Praze.1451 

Živný jako jeho redaktor však nadále zůstával v Novém Bydžově.1452 

Na blíže neručené potíže Živného, spojené s časopisem nebo Osvětovým svazem, 

reagoval Kaván v dopise z roku 1907, do kterého zapojil citát z knihy Viktora Dyka1453 

,,Konec Hackenšmídův.“1454 ,,S Osvětou1455 máte mizernou zkušenost, “opatrujte světlo, oheň 

by nebyl žádnému škoden, spěte tady s Pánem Bohem,“ jak Hakenšmíd1456 konštatýroval,1457 

ale časy jsou těžké, nejistota všeho veliká.“ 1458 

 

6. 4 Živný knihovníkem 

Spisovatelovy statě o zahraničních veřejných knihovnách a celkové osvětě v oblasti 

knihovnictví vyústily v jeho návrzích na knihovní zákon. V roce 1917 dal Živný podnět ke 

zřízení Bibliografického ústavu při Svazu osvětovém v Praze.1459 a stal se jeho ředitelem. 

V roce 1919 převzal ústav nově vzniklý československý stát. Živný pomohl v témže roce 

rodícímu se veřejnému knihovnictví teoretickou studií ,,Veřejné knihovny, jejich vývoj 

a správa,“ v které zúročil veškeré své v zahraničí získané poznatky.1460 Poslal knihu také 

Kavánovi, jako svému spolužáku a příteli, se kterým studoval a který si cenil literatury jako 

on. ,,Gratuluji Vám, ale ještě více naší republice k této báječné knize,1461 studium celého 

života je v tom zhuštěno, a jaké! Zas jednou věcička, jaké u nás nebylo a tak skromně vylezlá 

do této doby svinské, skvostnota i vzdávám Vám vřelé díky, třeba nezasvěcenec, přece cítím, 

                                                 
1451 Svaz osvětový v Praze působil v letech 1906–1925 a zabýval se přednáškovou, knihovní, uměleckou 

a organizační činností. Jeho smyslem bylo podporovat rozvoj československé kultury a zpřístupňovat ji široké 

veřejnosti. Po roce 1925 byl změněn na Masarykův lidový ústav, dále Osvětový ústav a v současnosti organizace 

působí pod názvem Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS). 
1452 J. LIDMILA: Ladislav Jan Živný … 
1453 Viktor Dyk (1877–1931), český básník, prozaik, dramatik, publicista a překladatel., příslušník generace 

buřičů – anarchistů. 
1454 Tj. kniha od spisovatele V. DYKA: Konec Hackenschmiedův z roku 1904. 
1455 Tj. knihovnický časopis Česká osvěta, který Živný založil v roce 1904, zaměřený na knihovnou teorii a 

praxi, kde Živný sám často publikoval. 
1456 Tj. Hackenschmied, jedna z hlavních postav románu Viktora Dyka: Konec Hackenschmiedův z roku 1904. 
1457 Tj. konstatoval. 
1458 Výňatek z ANG, f. FK, č. 18; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001082 (č. 11). Dva listy formátu 10,5 x 17, psáno 

perem na straně 1–3, datace: 26. 11. 1907, místo odeslání: Nová Ves u Lomnice nad Popelkou. Obálka: Vážený 

Pán, pan Ladislav Živný, spisovatel atd. učitel měšť. škol, Nový Bydžov. Razítko: 26. 11. 1907, Nová Ves nad 

Popelkou. 
1459 J. LIDMILA: Ladislav Jan Živný, 2003, internetové stránky Knihovnictví a informační věda informuje, 

online: http://www.phil.muni.cz/kivi/clanky.php?cl=16 [cit. 19. 4. 2014]. 
1460 J. CEJPEK – J. ČINČERA – I. HLAVÁČEK – P. KNEIDL: Dějiny knihoven …, s. 218. 
1461 Tj. kniha od L. J. Živného ,,Veřejné knihovny, jejich vývoj a správa,“ případně titul ,,Bibliografie cizí 

i česká.“ 
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co v rukou držím. Asi před 2 lety člověk už o knihách valného mínění neměl, zdálo se, že se 

člověk mýlil šeredně v náklonnosti své, ačkoli jsem si pořizoval přece nač jsem dávno měl 

zálusk, před zkázou světa.1462 Všecko bylo víc než zoufalství. Teď ale možno věřit, že 

spravedlnost zvítězí opětně knihami, a tak význam Vaší knihy je báječný teprve!“1463 

Živný Bibliografický ústav řídil až do roku 1925, kdy byl tento ústav zrušen a jeho 

úkoly přešly do Národní a univerzitní knihovny. V této knihovně Živný působil až do roku 

1935, kdy odešel na odpočinek.“1464 Z rozsáhlého knihovnického díla upoutává především 

pokus o vytvoření širší teoretické základny knihovnictví a bibliografie v podobě 

knihovědy.1465 

 

6. 5 ,,L. J. Živný: Chvíle s Kavánem“1466 

Živný se rozhodnul se spolužáky vydávat v roce 1886 studentský školní časopis, 

zamýšleli jej jako měsíčník, kde by mohli uveřejňovat své básnické pokusy a prózu. Živný 

a jeho čtyři kamarádi z kvarty byli jediní, kdo se na hradeckém gymnáziu o něco podobného 

pokusil. Časopis mohl vycházet jen tajně, bez vědomí profesorů, protože podobné aktivity 

nebyly na škole dovoleny. Živného spolužák Jaroslav Tomášek1467 měl obstarávat verše, 

Bohumil Tolman prózu.1468 Živný si vzal na starosti výtvarnou stránku časopisu a mohl zde 

tak rozvíjet svou zálibu v malování. Uvažoval i o studiu na pražské AVU, ale nakonec tento 

plán neuskutečnil, v Praze vystudoval pouze jeden ročník gymnázia, a pak se vrátil zpět do 

Hradce Králové, kde své studium zakončil. Časopis nezůstal tajným, a kvartáni gymnázia si 

získali tehdy sextána Františka Kavána, který byl svým uměleckým nadáním znám.1469 Pro 

další číslo časopisu Kaván napsal několik básní a přidal akvarely s krajinnými náměty. Živný 

ve své vzpomínce uvádí, že jeden takový obrázek měl dlouhou dobu ve svém majetku jako 

vzácnou památku,1470 později jej ztratil během častého stěhování. Vydávání časopisu 

provázely různé překážky se stran profesorů, ale okruh přátel, který se na něm podílel, se 

vídal dál. Na období studentského časopisu Kaván rád vzpomínal, a Živného na jedné 

                                                 
1462 Tj. první světová válka. 
1463 Výňatek z ANG, f. FK, č. 55; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001125 (č. 53 Dvojlist formátu 10,5 x 16,8 cm, 

psáno perem na straně 1–3, datace: /1919[?]/. Adresa: Slovutný Pán, pan Ladislav Živný, spisovatel atd., 

tajemník Českého bibliograf. ústavu, Praha−Dejvice, Srbská 7. Razítko: Hlinsko v Čechách. 
1464 J. CEJPEK – J. ČINČERA – I. HLAVÁČEK – P. KNEIDL: Dějiny knihoven …, s. 218. 
1465 Tamtéž. 
1466 L. J. ŽIVNÝ: Chvíle s Kavánem, s. 26 (průběžné číslování nevydaného sborníku S. Klíra – Vzpomínky 

přátel, který měl být součástí chystané čtyřsvazkové monografie), in LA PNP, f. FK, kart. č. 8. 
1467 Jaroslav Tomášek se stal po maturitě učitelem v Suchovršicích u Úpice. 
1468 Bohumil Tolman se později stal státním návladním. 
1469 L. J. ŽIVNÝ: Chvíle s Kavánem, s. 26… 
1470 Živný uvádí, že mělo jít o akvarel rozměrů 12 x 15 cm, s úsekem krajiny se stromovím, kde převládala 

zelená a červená barva. 
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z pražských výstav J.U.V. představil jednomu svému příteli jako ,,redaktora studentského 

časopisu za studií v Králové Hradci.“1471 

 

6. 5. 1 Gymnaziální vzpomínka 

Od roku 1886 byli Kaván se Živným přáteli. Podnikali vycházky do okolí Hradce 

Králové, kolem Labe až k osadě Třebeš. Těchto výletů se účastnil tehdy sextán Jan Hofman, 

jeho bratr Ladislav, který navštěvoval kvintu a Josef Bašek, který spolu s Janem Hofmanem 

také maloval. O Hofmanovi se Kaván vyjadřoval jako o velmi talentovaném, ten ale později 

nastoupil na studia medicíny, zemřel stejně jako jeho bratři Ladislav a Josef velmi mlád, na 

tuberkulózu. Hofmanovy kresby měl Kaván ve své sbírce, a rád si je procházel. Josef Bašek 

nastoupil v Praze na AVU, ale po jednoroční vojenské službě se stal vojákem z povolání.1472 

Živný a Kaván spolu navázali kontakt téměř po dvaceti letech a v prvních dopisech 

vzpomínali na svá studia, a především spolužáky. ,,Jak bych se nepamatoval, teda sláva! 

Připomínal jsem i pp. učitelům, kteří u nás byli, ale jistě nikdo nevěděl. Vaše jméno jakožto 

borce pokrokového,1473 jak víte po vlastech je tuze známo. Honzy Hofmana1474 kresby 

vyšťárávám rád, velké nadání, škoda věčná, i jeho dvou bratří. Josef1475 zemřel ještě předním, 

namanul jsem se na cestě do školy ráno, zrovna jak odnášeli ho z Resslovy ulice, dostal tam 

chrlení krve. Ladislav1476 nedávno zemřelý jako druzí na souchotiny, je Vám znám, historik 

slovutný. 

Na Baška1477 se možná též pamatujete; byl po maturitě a jednoročáctví1478 asi 3 léta 

v krajinářské,1479 pak se bál existence, dal se aktivovat,1480 potvora! … Ten mák měl 

zamluvený p. továrník Feiersteil, trvám, přepustil jej někomu z pánů učitelů, ale jistě nevím. 

Všecko je prasečina, pan Bože, kdy pak jsem nastih co dobrého! Ztracená věc; jen jedno 

krásné užil jsem přírody, naseděl se, nachodil v ní, stálo to za to.“1481 

                                                 
1471 L. J. ŽIVNÝ: Chvíle s Kavánem, s. 27… 
1472 Tamtéž. 
1473 Tj. patrně Živného přípravné práce pro časopis Česká osvěta s knihovnickou tematickou (1904–1948), jehož 

první číslo vyšlo v říjnu roku 1904 a otevření veřejné čítárny v Novém Bydžově. 
1474 Jan Hofman, bratr Josefa a Ladislava Hofmanových, Kavánův spolužák z gymnázia, výtvarně nadaný. 
1475 Josef Hofman, bratra Ladislava a Jana Hofmanových. 
1476 Ladislav Hofman (1876–1903), historik, kritik a překladatel, příslušník Gollovy školy, zemřel 

v sedmadvaceti letech. 
1477 Josef Bašek (1868–1917), krajinář, navštěvoval na AVU v Praze třídu Julia Mařáka. 
1478 Jednoročácká doba, tj. patrně jednoletá vojenská služba. 
1479 Tj. krajinářské třídě profesora Julia Mařáka na AVU v Praze. 
1480 Tj. patrně povolat do vojenské služby. 
1481 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001073 (č. 2). List formátu 21 x 29,5 cm, strojopis, datace: 17. 4. 

1904, místo odeslání: Železnice. Obálka: Vážený Pán, pan Ladislav Živný, učitel měšt. škol atd., Nový Bydžov. 

Razítko: 18. 4. 1904, Železnice. 
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Mezi jmény spolužáků se v dopisech objevila i jména gymnaziálních učitelů. ,,Až se 

sejdete s. učit. Šírem1482 i Kulhánkem1483, prosím Vás, pozdravujte.“1484  

V roce 1888 se Živný se spolužáky pokusil znovu obnovit časopis, ale v té době už 

Kaván maturoval, a hradecké gymnázium dostudoval. Oba spolužáci znovu navázali styky na 

počátku roku 1904, kdy už měl Kaván po studiích na pražské AVU, což dokládá Živného 

vzpomínkový text na Kavána i dochovaná, v této práci předkládaná, korespondence.1485 

 

6. 5. 2 Vzdělávací jednota Komenský – Kavánova výstava v roce 1904 

Živný založil s přispěním prof. Františka Drtiny v Novém Bydžově v roce 

1903 Vzdělávací jednotu Komenský. Hlavním jejím úkolem bylo zřízení a udržování veřejné 

čítárny, přednášková činnost a opatřování přenosných kolekcí knih pro okolní obce, zároveň 

měla v programu pořádání uměleckých výstav. Nabízelo se výstavní činnost uvést 

Kavánovými obrazy. Kavánovo umělecké jméno bylo veřejně známé a Živný nezapomněl na 

přátelské vztahy, které na gymnáziu měli. Živný Kavána ohledně výstavy poprvé oslovil 

v roce 1904. Z malířovy reakce ovšem bylo patrné, že si na výstavu nevěří, a pochyboval, že 

by jeho obrazy byly na výstavě jakkoli prospěšné.1486 ,,Mnohokráte Vám děkuji za tak 

nezasloužené velké mínění o mazbě1487 mé, že by co přispěti mohla Vašim snahám, s jakými 

arci všude vřele souhlasím. Ale jsem člověk poslední, řeknete-li komukoli jinému z mých 

spolužáků1488 nebo jiných umělců, budete na všechen způsob míti lepší výsledek. Samostatně 

vystoupiti s nějakým souborem v dohledné době nemohu a nesmím, jen bych mohl pár věcí 

společně s jinými přispěti, a to ještě nejspíš od majitelů vypůjčiti, nic skoro nemám, co by na 

veřejnost mohlo, a udělám-li, těžko říci. Sedí na mně lidé s neodřeknutelnými, dávno 

odkládanými objednávkami.“1489 Odvolával se také na slibované obrazy pro další zájemce, 

které potřeboval vytvořit. 

Živný uvádí, že se nenechal Kavánem odstrašit, a znovu se jej snažil přimět, aby změnil 

svoje stanovisko a citoval svůj dopis. ,,Kdybyste poslal několik jen těchto svých skvostů, 

možná by p. Pečínka výstavku obeslal též.“ Kaván přesto setrvával ve své původní 

                                                 
1482 Pan učitel Šír, učil patrně Kavána a Živného na hradeckém gymnáziu. 
1483 Pan učitel Kulhánek, učil Kavána Živného na hradeckém gymnáziu. 
1484 Výňatek z ANG, f. FK, č. 19; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001084 (č. 13). Dvojlist formátu 10,5 x 17 cm, 

psáno perem na straně 1–3, datace: /18. 12. 1905/, místo odeslání: /Vítanov/. Obálka: Velevážený Pán, pan 

Ladislav Živný, redaktor atd. učitel měšť. škol, Nový Bydžov. Razítko: 18. 12. 1905, Hlinsko v Čechách. 
1485 L. J. ŽIVNÝ: Chvíle s Kavánem, s. 28… 
1486 Tamtéž. 
1487 Tj. obrazu. 
1488 Tj. Kavánovi spolužáci z AVU v Praze. 
1489 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001072 (č. 1). List formátu 21 x 29,5 cm, strojopis, datace: 4. 4. 1904, 

místo odeslání: Železnice. Obálka: Vážený Pán, p. Ladislav Živný, učitel měšt. škol atd. atd., Nový Bydžov. 

Razítko: 6. 4. 1904, Železnice. 



160 

 

negaci.1490,,S výstavičkou, ještě u bohů! Napřed bych něco musil mít, a teď zrovna jsem 

v rozpoložení zoufalém, nevěřím, že bych mohl kdy co kalého svést, hrozně s kopce lezu. 

Nespasí-li mě nějaká znamenitá krajina,1491 marnost nad marnost bude.“1492 

Vyjednávání o výstavě bylo dál neúspěšné, až koncem července Kaván obrazy přislíbil 

a přisadil si, že pak jeho obrazy nevkusně rámují.1493 ,,Co se tkne výstavky,1494 chystal, 

nechystal jsem. Odírám věci jak obyčejně, a když nutno by bylo, vybral bych, staršího něco 

sbubnoval.1495 Věřte mně, že jinak bych měl jen zoufalý strach, jen dobré věci by se škodilo, 

kdybych vyvlečen byl s párma škráby na světlo.1496 Lidé mimo to ještě pořizují si na to ohavné 

rámky, sám každý nejraději vybírá, co by hodilo se mu nejlíp do senice,1497 kolikrát musím 

z rámu vytáhnout, a dají si lepší.“ 1498 Zároveň opakuje již dávno známé a přísnou 

autokratickou zaviněné podceňování svých schopností.1499 ,,A co je do všeho! Samé 

přesvědčování, že člověk nikdy nebude a nemůže nic umět. Přemisťuje barvičky jako 

kaleidoskopem, toliko s větším, krvavým účastenstvím, ejhle věc! Ale nejlepší je chození 

a vysedávání v přírodě, a volnosti trochu, ba mnoho! Proti jiným stavům, hořko se na to 

dívat.“1500 

Živný Kavána v červenci téhož roku navštívil v Železnici nedaleko Jičína, kde malíř 

působil od roku 1900 do roku 1904, ale nesetkali se tam. Kaván maloval jinde, a chystal se 

z Železnice přestěhovat. Přesídlil do Vítanova na Českomoravské vysočině, kde se usadil na 

dlouhou dobu, až do roku 1922. Prožíval tehdy vážnou depresi, trápíc se nad domnělým 

neúspěchem své práce v novém prostředí.1501 Živnému odsud napsal: ,,Co se tkne výstavy, je 

mně teď všechno lhostejno. Několik věcí v rámech mám, ale nevím, jaké jsou, nedívám se na 

                                                 
1490 L. J. ŽIVNÝ: Chvíle s Kavánem, s. 29… 
1491 Novou Kavánovou inspirací se stala krajina v okolí Vítanova, kde se usadil od července roku 1904. 

S manželkou Helenou zde žil do roku 1922, s přestávkou mezi roky 1906–1909, kdy se manželé přestěhovali do 

Nové Vsi u Lomnice nad Popelkou. 
1492 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001073 (č. 2). List formátu 21 x 29,5 cm, strojopis, datace: 17. 4. 

1904, místo odeslání: Železnice. Obálka: Vážený Pán, pan Ladislav Živný, učitel měšt. škol atd., Nový Bydžov. 

Razítko: 18. 4. 1904, Železnice. 
1493 L. J. ŽIVNÝ: Chvíle s Kavánem, s. 29… 
1494 Tj. blíže neručená výstava. Mohla by to být výstava v Hořicích, v roce 1904. 
1495 Tj. připravil. 
1496 Tj. byl nucen pár obrazů vystavit. 
1497 Tj. světnice. 
1498 Výňatek z ANG, f. FK, č. 4; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001134 (č. 62). Dvojlist formátu 10,5 x 17 cm, 

psáno perem na strana 1–3, datace: /23. 7. 1904/, místo odeslání: /Železnice/. Obálka: Slovutný Pán, pan 

Ladislav Živný, učitel měšť. škol atd. atd., t.č. Lukavec u Bělohradu láz. (posláno poštou do Hořic). Razítko: 

Železnice. 
1499 L. J. ŽIVNÝ: Chvíle s Kavánem, s. 29… 
1500 Výňatek z ANG, f. FK, č. 4; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001134 (č. 62). Dvojlist formátu 10,5 x 17 cm, 

psáno perem na strana 1–3, datace: /23. 7. 1904/, místo odeslání: /Železnice/. Obálka: Slovutný Pán, pan 

Ladislav Živný, učitel měšť. škol atd. atd., t.č. Lukavec u Bělohradu láz. (posláno poštou do Hořic). Razítko: 

Železnice. 
1501 L. J. ŽIVNÝ: Chvíle s Kavánem, s. 29…. 
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ně, aby mně nebylo ještě hůř. V brzku pojedu nejprve na pár dní do Krkonoš,1502 a nazpět chci 

si vyhlídnout něco v Č. ráji,1503 tedy o čemž podám Vám bližší zprávu, německy řečeno. Pak se 

mně snad rozjasní, takhle by to ani nevydržel.“1504 

Živný výstavu, původně zamýšlenou na jaro, odložil na prosinec. V té době Kaván 

poslal asi dvacet obrazů na výstavu, jež byla otevřena v Hradci Králové 15. prosince roku 

1904. Patrně se právě kvůli tomu zdráhal, zdržoval se v té době na Jilemnicku, ale právě 

15. prosince padlo rozhodnutí výstavu uspořádat. ,,Je zle, a snažně Vás musím prosti za 

odpuštění za všechnu svízel se mnou, nevím, jak bych to provedl, abyste pár škrábů dostali. 

Jsem teď ve Víchovské Lhotě u Jilemnice, domů ještě nemohu,1505 nemám ani jeden rámek 

a škráby1506 musil bych připravit, těch ale je jen pár, mnoho jsem teď do světa poslal, neboť 

jsem vše ,,jmění“ dal v létě roku 1904 na vesnický barák,1507 a to všelijaký (jinak jsem se 

nemohl dostat ke Hlinsku, kam jsem mermomocí chtěl pro malování, známo, u mě všechna 

hloupost je možná), teď každý ňaf1508 praskne na správu, pročež jsem stále zařezán.1509 Asi 

20 věciček přišlo do Hradce,1510 prý bude od 15. na vánoční výstavce.1511 Než by bylo lze 

vypravit z domu v oné Siberii1512 u Hlinska1513 něco, když ještě vězím v Siberii1514 u Jilemnice 

tedy v předvánočním kvaltu mně nikdo neudělá rámky. Teď okamžitě jet nemohu, a jedna 

chumelenice zasype nás tu jako tam třeba na několik dní. Zkrátka je nutno mně vynechat, 

a velmi mně odpusťte, já bych teď sám byl i rád raději výstavní, a všechno, už vidno, je 

naruby. P. Langer má pohromadě výstavu, třeba snadno by Vám mohl půjčit. Z mých mazeb 

na jaře chtí v Jičíně sestavit,1515 je toho tam dost a pak by mohli i Vám půjčit bez nesnází.“ 

1516 

21. prosince Živný obdržel soubor čtrnácti až šestnácti Kavánových prací. ,,Poslal bych 

teda v úterý, a ve středu dopoledne byste mohli obdržet, dříve nijak nelze, musím někde 

                                                 
1502 Tj. do Krkonoš za rodiči do Víchovské Lhoty u Jilemnice 
1503 Tj. Český ráj 
1504 PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001074 (č. 3). List formátu 21 x 29,5 cm, strojopis, datace: /září 1904/, místo 

odeslání: /Vítanov/. 
1505 Tj. do Vítanova. 
1506 Tj. obrazy. 
1507 Tj. dům ve Vítanově. 
1508 Tj. každý výdělek. 
1509 Tj. patrně bez obrazů v záloze. 
1510 Tj. Hradec Králové 
1511 Tj. vánoční výstava v Hradci Králové, zahájená 15. prosince 1904. 
1512 Tj. zima. 
1513 Hlinsko v Čechách, poblíž kterého leží obec Vítanov. 
1514 Viz pozn. č. 934. 
1515 Tj. uspořádat výstavu. 
1516 Výňatek z ANG, f. FK, č. 3; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001075 (č. 4). Dvojlist formátu 11 x 17,2 cm, psáno 

perem na strana 1–3, datace: 12. 12. 1904, místo odeslání: Víchovská Lhota. Obálka: Vážený Pán, pan Ladislav 

Živný, spisovatel atd. učitel měšť. škol, Nový Bydžov. Razítko: 12. 12. 1904, Jilemnice. 
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přiopravit. Názvy budou v rohu a některou cenu oznámím s tím, o dopravy neběží, vyplatím, 

to je nejmenší a za rámky udejte jim laskavě adresu, aby mně účet poslali. I v paspartičkách, 

v nejhorším případu možno. Ve středu 21. 12. 1904 tedy bude u Vás a pak račte udělat, jak 

bude možno, to už bude jedno. Asi 14-15-16 je jich, trvám.“1517 

Názvy obrazů byly v rozích jednotlivých obrazů a ceny Kaván stanovil tak, aby menší 

a nerámované větší byly po dvaceti korunách, větší s rámy po dvaceti pěti korunách. Výstava 

v Novém Bydžově měla dobrou návštěvnost, a byla otevřena od Štědrého dne do konce 

prosince.1518 

 

6. 5. 3 Kavánova výstava v roce 1907 

V Létě roku 1907 maloval Kaván s Bohuslavem ,,Baťkou“ Dvořákem1519 

a s ,,všeučitelem“ Janem Kyselou1520 v Levínské Olešnici, kde ho Živný navštívil se svou 

ženou Emilií1521 a její sestrou Annou.1522 Byla tam veselá společnost, Kaván sršel vtipy 

a dobíral si ,,Baťku“ Dvořáka, který se tvářil jako ochránce Živného mladé švagrové. 

,,Slečno, nevěřte mu!“, varoval stále, přes ,,Baťkovy“1523 protesty. Živný byl potěšen 

z Kavánovy dobré nálady, která jindy, a především z dopisů, působila chmurně a stísněně. Při 

návštěvách u malíře se přesvědčil, že všechny nesnáze, které na něj doléhaly, snášel 

s odevzdaností i s rezignací, které podle Živného jeho suchý humor dodával jedinečné 

zabarvení.1524 

Spolupráce na další výstavě, pro kterou Živný Kavána oslovil, proběhla hladčeji, 

a uskutečnila se v Novém Bydžově v roce 1907.1525 Kaván psal: ,,Budete-li teda na výstavku 

mé škráby1526 chtít, buďte tak laskav a prosím Vás napište jen kdy poslat, bude přichystáno. 

Zhatí-li se Vám třeba či jinak rozhodnete, nebude zle, poněvadž jsem jen do paspart1527 

ustanovil vlípnout,1528 zdá se slušnější než do strakatiny rámů. Rám si beztoho každý dává 

raději sám. Na třicet asi jich mám doma, asi dvacet dám ještě udělat, budou co nejdříve. 

                                                 
1517 Výňatek z ANG, f. FK, č. 6; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001076 (č. 5). Korespondenční lístek formátu 

14 x 9 cm, datace: /17. 12. 1904/, místo odeslání: /Jilemnice/. Adresa: Velevážený Pán, pan Ladislav Živný, 

spisovatel, učitel měšť. škol v Nov. Bydžově. Razítko: 17. 12. 1904, Jilemnice. 
1518 L. J. ŽIVNÝ: Chvíle s Kavánem, s. 30… 
1519 Bohuslav ,,Baťka“ Dvořák (1867–1951), viz pozn. č. 272. 
1520 Jan Kysela (1870–1923), učitel dekorativního kreslení v Hořicích, kterému Kaván říkal ,,všeučitel“ patrně 

iniciátor výroby hraček – Hořičské hračkářské družstvo. 
1521 Emilie Živná, viz pozn. č. 1441. 
1522 Anna, sestra Emilie Živné, manželky Ladislava Jana Živného. 
1523 Bohuslav ,,Baťka“ Dvořák (1867–1951), viz pozn. č. 272. 
1524 L. J. ŽIVNÝ: Chvíle s Kavánem, s. 30… 
1525 L. J. ŽIVNÝ: Chvíle s Kavánem, s. 30… 
1526 Tj. obrazy. 
1527 Tj. paspart. 
1528 Tj. obrazy zapaspartovat. 
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Vždycky je spotřebuju, i když nebude u Vás.“1529 Na počátku prosince Živný obdržel ve dvou 

balíčcích čtyřicet obrazů v paspartách. Výstava byla opět otevřena na Vánoce a trvala i po 

první lednový týden. K výstavě, kterou doprovázelo i několik prací Vojtěcha Preissiga 

a jiných umělců, byl dle Živného vydán seznam všech vystavených obrazů. Z první výstavy 

takový soupis připraven nebyl, protože názvy obrazů byly uvedeny v jejich rozích, Živný toho 

ale litoval, protože si byl vědom, že pro sestavení úplného soupisu malířových děl by podobné 

seznamy byly velmi nápomocné.1530 V době, kdy sepisoval pro monografii Svatopluka Klíra 

vzpomínku, z které tento text vychází, uváděl Živný jako dosud největší vydaný soupis 

Kavánových děl seznam z jeho výstavy v Hlinsku u příležitosti sedmdesátých pátých 

malířových narozenin. Živný považoval seznam 612 vystavených děl za dobrý, až na fakt, že 

postrádal velmi důležité údaje – vročení obrazů, které bylo uvedeny pouze u jedné čtvrtiny 

obrazů. Považoval za chybu, že se organizátoři výstavy nesnažili dotázat alespoň majitelů 

obrazů, kdy své dílo získali, popřípadě pokud jej koupil přímo od mistra Kavána.1531 

 

6. 5. 4 Plánovaný soupis Kavánova díla 

Živný pociťoval potřebu řádného soupisu malířových děl a nejednou o tom s ním 

hovořil. Nabídnul se mu, že by se o to s jeho pomocí pokusil. V roce 1926 Kaván dovršil 

šedesáti let, a Živný se jej opět dotazoval, zda by mu poskytnul možnost, aby spolu důkladně 

sepsali vše, co kdy namaloval. Po několika dnech mu malíř odpověděl.1532 ,,Co se tkne 

jubilejních dat,1533 velmi Vás prosím, abyste úplně vše nechal plavat, na několika stranách se 

mně podařilo zaraziti1534 šťastně, jen v krajinských novinách1535 se něco objevilo. V tom čase 

byl bych raději držel výprask a mnohé dozvuky musím dosud odblizovat.1536 Má “činnost“ 

neměla žádného významu a teď již teprve nebude – jak by mohlo něco chvalitebného se 

psát!“1537 

                                                 
1529 Výňatek z ANG, f. FK, č. 18; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001082 (č. 11). Dva listy formátu 10,5 x 17, psáno 

perem na straně 1–3, datace: 26. 11. 1907, místo odeslání: Nová Ves u Lomnice nad Popelkou. Obálka: Vážený 

Pán, pan Ladislav Živný, spisovatel atd. učitel měšť. škol, Nový Bydžov. Razítko: 26. 11. 1907, Nová Ves nad 

Popelkou. 
1530 Vojtěch Preissig (1873–1944), viz pozn. č. 869. 
1531 L. J. ŽIVNÝ: Chvíle s Kavánem, s. 31… 
1532 L. J. ŽIVNÝ: Chvíle s Kavánem, s. 31… 
1533 Tj. Kavánovy šedesáté narozeniny, které oslavil 10. září roku 1926. 
1534 Tj. zastavit novinové články k jubileu apod. 
1535 Tj. v regionálním tisku. 
1536 Tj. patrně přijímat gratulace k výročí. 
1537 Výňatek z ANG, f. FK, č. 61; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001130 (č. 58). Dvojlist formátu 11 x 17,2 cm, 

psáno perem na straně 1–3, datace: /15. 10. 1926/, místo odeslání: /Svobodné Hamry/. Obálka: Slovutný Pán, 

pan Ladislav Živný, spisovatel atd. kustos Národní bibliotéky v Universitní knihovně, Praha−Dejvice, Srbská 7. 

Razítko: 15. 10. 1926, Trhová Kamenice. 
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V posledním dopisu, z prosince roku 1936, který Živný od Kavána obdržel, se malíř, 

právě slavící sedmdesáté narozeniny, ohledně soupisu, s humorem sobě vlastním, definitivně 

rozhodnul.1538 ,,Co se tkne úmyslu monografického1539 Ježíš Marijá stoj noho! Půlka mé 

činnosti,1540 a doufám lepší, ač dohromady nestojí za nic, je ve světě, a víc než půlka dat 

zapomenuta!“1541  

I přes toto malířovo rozhodnutí byl Živný přesvědčen, že umělec jako Kaván, jednou 

musí dojí ,,ikonografickému zúčtování,“ a každý, kdo by mohl něčím přispět, měl by to učinit 

za ještě čerstvé paměti. 

Na jedné z návštěv u Kavána si jej Živný chtěl vyfotografovat, a požádal jej, jestli může. 

Ale Kaván to plný rozpaků odmítnul, patrně se obával, že by se jeho podobiznu chtěl 

uveřejnit v novinách. Opět se tak projevila jeho skromnost, která charakterizovala celý jeho 

život, stejně jako odpor, který dával najevo kdykoli, když se někdo s uznáním vyslovil o něm 

a o jeho pracích. Živný vzpomínal, že se jeho manželka Emilie u Kavána také přimlouvala, 

a až na její prosbu se nechal vyfotografovat, s podmínkou, že fotku Živný nikde 

neuveřejní.1542 

Živný vzpomínal, že Kavánova tvorba se omezovala výhradně na české prostředí, 

a českou krajinu podle něj zvěčňoval jako nikdo jiný. Pouze jednou za více než třicet let, kdy 

spolu byli v kontaktu, se u Kavána objevila touha po cizině, bylo to v roce 1910, kdy malíř žil 

ve Vítanově, kde se cítil spokojený.1543 ,,Za lístky1544 odtamtud1545 vzdávám díky, jsou tam 

všeliké asi skvostné věci od moře. Mám teď taky plán se podívat na Adrii,1546 hned ještě ne, 

ale snad se něco sejde, když se nestěhuju.“ 1547 V zahraničí ale Kaván nakonec nikdy 

nemaloval. 

 

                                                 
1538 L. J. ŽIVNÝ: Chvíle s Kavánem, s. 31… 
1539 Tj. plán vydat ke Kavánovým sedmdesátým narozeninám monografii jeho díla. Větší monografická díla 

o malíři vyšla až po jeho smrti. Např. F. KOVÁRNA: František Kaván. Praha 1941. Dříve vyšla série článků 

v Lidových novinách, kde malíř sám líčil své životní osudy Cyril Metoděj Metelka: Životní zpověď mistra 

Františka Kavána. Lidové noviny, 27. září, 1. říjen a 8. říjen roku 1934. Za jeho života ovšem k žádné větší práci 

o jeho tvorbě, kromě výstavních katalogů, nevyšla. 
1540 Tj. obrazy, které by mohly být v plánované monografii zastoupeny. 
1541 Výňatek z ANG, f. FK, č. 64; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001133 (č. 61). Pohlednice ,,Fr. Kaván: Ostruží“ 

formátu 13,8 x 9 cm, psáno perem, datace: /25. 12. 1936/, místo odeslání: /Libuň/. Adresa: Slovutný Pán, pan 

Ladislav Živný, ředitel universitní a veřejné knihovny atd., Praha XIX−Dejvice, Srbská 7 (opraveno poštou: 

Bubeneč, Bučkova 49). Razítko: 25. 12. 1936, Libuň. 
1542 L. J. ŽIVNÝ: Chvíle s Kavánem, s. 31… 
1543 Tamtéž, s. 33… 
1544 Tj. dopisy či pohlednice. 
1545 Tj. Adrie – Jadran, oblast v Chorvatsku. 
1546 Totéž. 
1547 Výňatek z ANG, f. FK, č. 26; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001095 (č. 24). Dva listy formátu 11 x 17, 3 cm, 

psáno perem na straně 1–3, datace: /28. 9. 1910/, místo odeslání: /Vítanov/. Obálka: Velevážený Pán, pan 

Ladislav Živný, spisovatel atd., odb. učitel, Nový Bydžov. Razítko: 29. 9. 1910, Hlinsko. 
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6. 5. 5 Spolužáci – spisovatelé 

Na závěr své vzpomínky Živný připomenul Kavánovu literární tvorbu, v kterou malíř 

sám již příliš nevěřil, neshledával v ní pro veřejnost žádný další přínos.1548 ,,Vzpomněl Jste na 

spisovatelství mé! Kámen ourazu1549 nadosmrti, a teď neprasknu taky, nechávejte zobák 

zavřený. K čemu či proč rozmnožovat pouhá písmena.“1550  

V témže dopise Kaván ovšem vyzdvihuje spisovatelské počiny svého spolužáka. ,,Za to 

Vám není možno, neboť by hříšno bylo, ustati (tj. v psaní).“1551 Knihy a jejich zpřístupňování 

čtenářům, se stali pro Živného posláním.  

 

6. 6 Spolužáci – překladatelé 

Živný Kavánovi posílal knihy jako výpůjčku i dar, je patrné, že oba hodně četli, pro 

Živného byly knihy povoláním, pro Kavána zábavou a dalším vzděláním. Oba spolužáci byli 

vedeni ke čtení odmala.1552 Jejich zájem o literaturu pak prohloubilo gymnaziální studium. 

Živný se kromě knihovnické vědy věnoval také překladatelství, především autorů a jejich děl, 

např. v dopise z roku 1910 zmíněného Thomase Hardyho, která v tehdejší knižní distribuci 

zatím chyběla. Kaván pak poukazoval na to, že by bylo dobré, kdyby se mohl Živný zhostit 

i nových překladů knih, které Kaván považoval za nepovedené. ,,Vřelé díky přijměte za 

výbornou knížku to je báječný kus práce.1553(Překlad T. Hardyho “Betsabé“).1554 Ne! Jak jen 

znáte takový odlehlý slovník! Kdybyste přeložil tak Habbertona,1555 co z toho udělali “Hýta 

a Batul“1556, ulehčilo by se nesmírně; já ten přežvyk1557 nemohu cítit, v originále to musí být 

                                                 
1548 L. J. ŽIVNÝ: Chvíle s Kavánem, s. 33… 
1549 Tj. úrazu 
1550 Výňatek z ANG, f. FK, č. 4; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001134 (č. 62). Dvojlist formátu 10,5 x 17 cm, 

psáno perem na strana 1–3, datace: /23. 7. 1904/, místo odeslání: /Železnice/. Obálka: Slovutný Pán, pan 

Ladislav Živný, učitel měšť .škol atd. atd., t.č. Lukavec u Bělohradu láz. (posláno poštou do Hořic). Razítko: 

Železnice. 
1551 Tentýž. 
1552 M. ZACHAŘ: …2009, s. 10–12. 
1553 Pozn. L.: Překlad T. Hardyho ,,Betsabé“. Tj. Thomas Hardy: Betsabé Everdenová, román, který L. J. Živný 

přeložil v roce 1910. V originále: ,, Far from the madding crowd.“ 
1554 Pozn. L. J. Živného. 
1555 John Habberton (1842–1921), americký spisovatel, jehož díla byla velmi oblíbená a často vydávaná, jak 

v Americe, tak i Anglii. Autor několika dramat, humoristického životopisu George Washingtona a mnoha 

povídek. 
1556 Tj. kniha od Johna Habbertona: The Helen´s Babbies, která u nás vyšla pod překladem Děti jiných rodičů, 

aneb, Zábavné vypravování, co žertovného propověděli a jakých čtveráctví se dopustili Hýta a Batul, dokud byli 

pod dozorem své tetičky. Později se objevovala pod názvem Hýta a Batul. Knihu přeložila překladatelka Antonie 

Malá a vydal ji František Šimeček, tchán Františka Topiče. 
1557 Tj. překlad. 

javascript:open_window(%22http://aleph.nkp.cz/F/4X33LUKMT12HCNDK4FD9HCGHGPT5IYLAFBSJX7UEDQJ9HUDENM-68413?func=service&doc_number=001075902&line_number=0018&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.nkp.cz/F/4X33LUKMT12HCNDK4FD9HCGHGPT5IYLAFBSJX7UEDQJ9HUDENM-68413?func=service&doc_number=001075902&line_number=0018&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.nkp.cz/F/4X33LUKMT12HCNDK4FD9HCGHGPT5IYLAFBSJX7UEDQJ9HUDENM-68413?func=service&doc_number=001075902&line_number=0018&service_type=TAG%22);
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nesmírně krásné.  Teď ještě Malát1558 narazil na to muziku, s Bohem!“ 1559 Je zřejmé, že 

malíř měl soudobé, nejen literární, produkci dobrý přehled. 

O rok později díky Živného překladatelské aktivitě vyšla v češtině další kniha Thomase 

Hardyho. ,,Vzdávám srdečné díky za knížku věnovanou (Hardy, Wessexské povídky1560)1561 

a podobně všeho nejlepšího v tomto roce1562 přeju. To víte, že tohle předsevzetí lidové se mně 

tuze líbí; a Vy taky znáte materiál. Překlad též gusto,1563 nenápadný, jakoby zrovna beze slov, 

jako činnost Vaše vůbec!“1564 

V jednom z dopisů Kaván zmiňuje ruského spisovatele Lva Nikolajeviče Tolstého.  

,,Vzdávám díky vřelé za poslanou knížku1565 výbornou přečetl jsem rád, třeba nebyl odborník, 

(kdož by nevzpomněl při tom na Tolstého1566 atd.)“1567 Tolstého myšlenky a knihy měl malíř 

ve velké oblibě, a proto přeložil jeho povídky do podkrkonošského nářečí. 

 

6. 7 Soudobá česká literatura, cesta do Anglie 

Román Viktora Dyka1568 ,,Konec Hackenschmiedův“ vzbudil v roce 1905 pozornost 

veřejnosti, kterou vyvolal filozof a budoucí československý prezident Tomáš Garrigue 

Masaryk1569 a literární kritik František Xaver Šalda. Oba na dané dílo napsali kritiky, kterými 

na sebe vzájemně reagovali. Masarykova recenze vycházela mezi 20. a 30. červen roku 1905 

v časopisu Čas, Šalda tu svou otiskl ve Volných směrech. Kniha vzbuzovala poměrně velký 

ohlas a Živný, pro kterého byly knihy jednou z celoživotních náplní, ji Kavánovi půjčil. ,,Do 

Hackenšmída1570 se, promiňte, pustit nemohu, ani po čerstvém dojmu z Masaryka1571 stejně by 

                                                 
1558Tj. Jan Malát, český skladatel, vytvořil na motivy knihy Hýta a Batul soubor jednoduchých klavírních 

skladeb, především pro začátečníky a menší děti.  
1559 Výňatek z ANG, f. FK, č. 27; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001096 (č. 25). Dvojlist formátu 10,3 x 16,8 cm, 

psáno perem na straně 1–3, datace: /září 1910/, místo odeslání: [?]. Obálka: Velevážený Pán, pan odbor. Učitel 

Ladislav Živný, spisovatel atd., Nový Bydžov. Razítko: /září 1910/. 
1560 Tj. Wessexské povídky od Thomasy Hardyho, které L. J. Živný přeložil. 
1561 Pozn. L. J. Živného. 
1562 Tj. rok 1912. 
1563 Tj. dobrý, kvalitní. 
1564 Výňatek z ANG, f. FK, č. 31; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001102 (č. 31). Pohlednice ,,A. Červenka, 

Hlinsko“ formátu 14 x 9, psáno perem, datace: /30. 12. 1911/, místo odeslání: /Vítanov/. Adresa: Velevážený 

Pán, pan Ladislav Živný, spisovatel, odborný učitel atd., Nový Bydžov. Razítko: 30. 12. 1911, Hlinsko 

v Čechách. 
1565 Blíže neurčená kniha. 
1566 Kavánovu oblibu knih Lva Nikolajeviče Tolstého (1828–1910) připomíná i Kavánův překlad Tolstého 

,,Poudaček“ do krkonošského nářečí – L. N. Tolstoj: Poudačky – nářečím z nad Jilemnice přeložil Kavánů 

František. Praha 1902. 
1567 Výňatek z ANG, f. FK, č. 53; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001122 (č. 50). Korespondenční lístek formátu 

14 x 9 cm, psáno perem, datace: /10. 4. 1918/, místo odeslání: /Vítanov/. Adresa: Slovutný Pán, pan Ladislav 

Živný, spisovatel atd. Praha−Dejvice, č. 286. Razítko: 10. 4. 1918, Hlinsko v Čechách. 
1568 Viktor Dyk (1877–1931), viz pozn. č. 1453. 
1569 Tomáš Garrigue Masaryk (1850–1937), viz pozn. č. 443. 
1570 Tj. kniha od spisovatele V. DYKA: Konec Hackenschmiedův z roku 1904. 



167 

 

lehko nebylo, to je pronikavá místy věc, třeba to sestavili z dopisů a kuse, čert 

s Hackenšmídem!1572 já teď nejsem oprávněn o čem soudit. Silný dojem na mě sic udělal, až 

budu mít pokdy, ještě si ho vypůjčím. …V Anglii1573 Vy zas budete žít kolikerým životem, a za 

několik dobrých pracovníků pak doma vydáte. Čert to vem, že ani číst anglicky neumím. 

Možná, že vlastní vinou, ale hrom pal do blbáren, tam za osm let se živobytí zabíjelo,1574 těžko 

za psiny1575 životní dohánět! Ta polemika s Vol. Směry?1576 Pohádali se, a bude pak zas 

dobře. Se Šaldou1577 lépe se arci do polemiky nedostat. Neopomeňte se zastaviti, kdybyste 

někudy tu jel, asi tak červenec, srpen je tu dost ucházející, ostatní měsíce je podzim a zima. 

Přeju Vám výtečné zdraví na pouť anglickou, za pozdravy děkujeme a podobně, uctivě 

pozdravujeme.“1578 

Další knihou, kterou Kaván na Živného popud četl, byl životopisný román o Boženě 

Němcové. ,,Ta Němcová1579 od Dra Tilla1580 je překrásná!“ 1581 

 

6. 8 Živný kupcem i prostředníkem 

Za pobytu v Železnici získal Kaván stálou klientelu v Jičíně, kde prodával obrazy 

vystavené ve výloze Zajíčkova1582 knihkupectví. V okolí byl také znám a řada zájemců za ním 

chodila přímo do Železnice a dílka od něj kupovala na místě. Kavánovi se díky dobrému 

odbytu a skromnému životu podařilo ušetřit na vlastní domek, který si přál. Chtěl si najít 

nemovitost s místnostmi, které by poskytovaly dobré světlo na malování, a s okolním 

                                                                                                                                                         
1571 Tj. kritika Dykova díla od Tomáše Garrigue Masaryka (1850–1937), viz pozn. č. 443, která byla formou 

dopisů zveřejněna mezi 20. a 30. červnem roku 1905 v časopisu Čas.  
1572 Tj. kniha Konec Hackenschmiedův, viz pozn. č. 992. 
1573 L. J. Živný Anglii navštívil v roce 1902, 1905, 1907, 1908 a 1910. Plánoval se tam vrátit i v roce 1914, ale 

cestu zhatila mobilizace a následně první světová válka. 
1574 Tj. osmileté studium na gymnáziu v Hradci Králové (1880–1888). 
1575 Tj. práce. 
1576 Tj. polemika F. X. Šaldy v uměleckém měsíčníku Volné směry, který vydával spolek S.V.U. Mánes 

(vycházel v letech 1897–1949. Patrně se jedná o článek F. X. Šaldy – Kritické slovo o ,,Konci 

Hackenschmiedově“ -  z roku 1905 v IX. ročníku zmíněného měsíčníku. 
1577 Tj. František Xaver Šalda (1867–1937), český literární kritik, novinář, spisovatel a překladatel pocházející 

z Liberce. 
1578 Výňatek z ANG, f. FK, č. 12; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001081 (č. 10). Dva listy formátu 10,5 x 16,7 cm, 

psáno perem na straně 1–3, datace: 3. 7. 1905, místo odeslání: Vítanov. Obálka: Velevážený Pán, pan učitel Lad. 

Živný, spisovatel atd., Nový Bydžov. Razítko: 3. 7. 1905, Hlinsko v Čechách. 
1579 Tj. monografie s názvem Boženě Němcová od Václava Tilleho, která vyšla v roce 1911, snažící se na 

základě velkého množství fakt obsáhnout v co největší míře reálnou podobu B. Němcové a vyložit smysl jejího 

života postižením hnací síly jejího tvůrčího úsilí. Dílo vědecky fundované, které dokáže i dodnes obstát 

v konkurenci s ostatní životopisnou literaturou o B. Němcové. 
1580 Tj. Václav Tille (1867–1937), český spisovatel, knihovník, učitel a literární a divadelní kritik. Pracoval 

v pražské univerzitní a olomoucké studijní knihovně, studoval v Paříži, stal se členem několika literárních klubů, 

Evropské literární unie a dalších. 
1581 Výňatek z ANG, f. FK, č. 33; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001100 (č. 29). Dvojlist formátu 10,5 x 17 cm, 

psáno perem na straně 1–3, datace: /15. 11. 1911/, místo odeslání: /Vítanov/. Obálka: Velevážený Pán, pan 

Ladislav Živný, spisovatel atd., odb. učitel, Nový Bydžov. Razítko: 15. 11. 1911, Hlinsko v Čechách. 
1582 Zajíček, majitel knihkupectví, viz pozn. č. 551. 
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rozhledem. V neposlední řadě vítal ústraní, kde by ho nikdo nevyrušoval. V červenci roku 

1904 se proto manželé Kavánovi přestěhovali do Vítanova u Hlinska v Čechách.1583 

Stěhování a opravy nového domku si vyžádaly další finance a pro malíře byl jakýkoliv příjem 

vítaný.  

Živný, podobně jako další Kavánovi přátelé a známí, kteří se snažili malíři pomoci, 

kupoval od něj obrazy nejen pro sebe a pro své blízké, ale většinou i zprostředkovával další 

prodej obrazů.1584 Kaván ve svých dopisech proto sem tam musel uvést, byť patrně ne moc 

rád, i ceny obrazů. Současně s tím si dobře uvědomoval, že prodej obrazů jej živí, a byl za 

pomoc v tomto směru vděčný. ,,Vše jsem obdržel i koruny i psaní a vzdávám zatím na honem 

díky vřelé, površek1585 dám za 30 Korun tedy, kdyby nestačilo i za 281586 konečně.“ 1587 

,,Vřelé díky za poslání 35 korun od onoho pána, i jemu díky! Jsem Vám za vše velkým 

dlužníkem a je čas nejvyšší abych to osvědčil lépero.1588“1589 

,,Ty nejmenší a trochu větší, aby tak bez rámu po 20 Kor.1590 přišly, větší po 25. Názvy 

jsou v rohu. Nalepit možno jak jsou ty dva. Ještě velmi prosím, abyste za příležitosti odevzdal 

ten krkonošský1591 (vřesoviště s jara s kopcem vzadu)1592 p. uč. Šírovi,1593 až k Vám přijde, 

rámek ať si sám dle své libosti dá; jestli je pozdě posláno, račte škráby u sebe zatím 

ponechati. Je kvalt, odpusťte, prosím Vás.“1594 

,,Zatím vzdávám vřelé díky za dvě stě korun obdržených, zdá se mně věru mnoho.“1595 

V roce 1912 Kaván téměř kárá Živného za to, že prodal jeho obraz za příliš vysokou cenu. 

,,Přijměte srdečné přání a jeden z těch škrábů,1596 druhý, snažně prosím, laskavě pošlete tomu 

pánovi, co jste mu tak draho prodal o Vánocích, a to za nezarámovaný přec jen není možno, 

                                                 
1583 M. ZACHAŘ: …2009, s. 77. 
1584 Např. in J. BOUČKOVÁ: František Kaván. Pardubice 1981 vzpomínka Josefa Hakena (Mé styky 

s Františkem Kavánem), s. 44. 
1585 Tj. patrně obraz s motivem ,,vršku.“ 
1586 Tj. korun. 
1587 Výňatek z ANG, f. FK, č. 23; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001090 (č. 19). Korespondenční lístek formátu 

13,7 x 9 cm, psáno perem, datace: /11. 1. 1908/, místo odeslání: /Lomnice nad Popelkou/. Adresa: Velevážený 

Pán, p. Ladislav Živný, spisovatel, odb. učitel atd., Nový Bydžov. Razítko: 11. 1. 1908, Lomnice nad Popelkou. 
1588 Tj. lépe 
1589 Výňatek z ANG, f. FK, č. 22; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001091 (č. 20). Korespondenční lístek formátu 

13,7 x 9 cm, psáno perem, datace: /4. 2. 1908/, místo odeslání: /Nová Ves nad Popelkou/. Adresa: Velevážený 

Pán, pan Ladislav Živný, odb. učitel a spisovatel, Nový Bydžov. Razítko: 4. 2. 1908, Nová Ves nad Popelkou. 
1590 Tj. korun. 
1591 Tj. obraz s krkonošským motivem jarního vřesoviště, s kopcem v pozadí. 
1592 Text dopisu doplňuje nakreslené schematické rozvržení obrazu. 
1593 Tj. pan učitel Šír. 
1594 Výňatek z ANG, f. FK, č. 7; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001077 (č. 6). List formátu 11 x 17,2 cm, datace: 

7. 12. 1921, místo odeslání: [?]. 
1595 Výňatek z ANG, f. FK, č. 32; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001101 (č. 30). Korespondenční lístek formátu 

14 x 9 cm, psáno perem, datace: /18. 12. 1911/, místo odeslání: /Vítanov/. Adresa: Velevážený Pán, pan Ladislav 

Živný, spisovatel atd. odb. učitel, Nový Bydžov. Razítko: 18. 12. 1911, Hlinsko v Čechách. 
1596 Tj. obrazů, pozn. L. J. Živného naznačuje, že obrazy se jmenoval patrně ,,Břízy.“ 
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aby odpustil, že jsem tak dlouho nechal (já jen nějaký čas ponechal teda vůli), a ten přídavek 

aspoň aby ráčil si vzíti.“1597  

Z následujícího dopisu, který malíř obdržel, vyplývá, že Živný přeci jen v obchodních 

záležitostech občas zakročil sám, a Kavána lehce usměrnil. ,,S tím obrázkem teda jak, ráčíte 

znáti sám, hrozil jsem se, jenže draho, jaká pomoc!“ 1598 

 

6. 9 Kaván malířem 

Kavánovy mazby, mazbičky a škráby, jak je sám nazýval, tvořily nejčastější téma 

korespondence mezi oběma dlouholetými přáteli a spolužáky. Prostřednictvím svých obrazů 

a obrázků Kaván vyjadřoval vděčnost, a rád jimi těšil své známé. ,,Nejsem tuze rád, že sám 

jste si z těchto1599 vybral, mám pro Vás přichystáno, což pošlu brzo, a což přijměte bez 

odmluvy a zmínky v upomínku  hradeckou atd. Náhodou je to velké jako ty bledule.1600 Ale 

bledule přijměte nejraději též, vydrápnu1601 Vám tam za příležitosti věnování. Není mně, věřte, 

o škráb, ale chtěl jsem něco podobného jako mák v Hořicích,1602 se Vám líbil, udělat. Což 

letos či loni jsem nedokázal, všecko bylo honem zralé a posíkli předčasně, krom toho jsem 

taky byl na Kosti1603 nějaké neděle.“1604  

Z editovaných dopisů vyplývá, že měl Živný možnost sledovat Kavánovu tvorbu  

přibližně z let 1905 až 1926 velmi bezprostředně. Nejenže Kavánovi pomáhal zprostředkovat 

prodej obrazů, ale také jich mnoho od malíře obdržel darem. ,,Co pošlu, až doschne, prosím 

Vás, přijměte již, bez všakého slova i konstatování, aniž se o jaké důvody starejte. Věřte, že se 

stydím co prodávat, patří jen rozdat, ale co už dělat!“1605 

,,Vezměte si, prosím Vás, beze všeho říkání tuto škrábaninu,1606 dávno se chystám 

poslat, ale těžká věc: lítám do Krkonoš,1607 kde mně stůně maminka,1608 a na všeliké 

dištance1609 pomalu maluju, vůbec všecko rozbito, štvanice velká.1610“ 1611 

                                                 
1597 Výňatek z ANG, f. FK, č. 36; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001103 (č. 32). Dvojlist formátu 10,5 x 17 cm, 

psáno perem na straně 1 a 3, datace: /26. 6. 1912/, místo odeslání: [?]. 
1598 Výňatek z ANG, f. FK, č. 37; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001104 (č. 33). Dvojlist formátu 10,5 x 17 cm, 

psáno perem na straně 1 a 3, datace: /5. 7. 1912/, místo odeslání: /Vítanov/. Obálka: Slovutný Pán, pan Ladislav 

Živný, spisovatel atd., odb.učitel, Nový Bydžov. Razítko: 5. 7. 1912, Hlinsko v Čechách. 
1599 Tj. obrazů. 
1600 Tj. obraz s motivem bledulí. 
1601 Tj. napíši. 
1602 Tj. obraz s motivem polního máku v Hořicích. 
1603 Tj. hrad Kost v Českém ráji. 
1604 Výňatek z ANG, f. FK, č. 8; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001078 (č. 7). Dvojlist formátu 10,5 x 16,8 cm, 

psáno perem na straně 1–3, datace: 3. 1. 1905, místo odeslání: Vítanov. Obálka: Velevážený Pán, pan Lad. 

Živný, spisovatel, učitel měšt. škol, Nový Bydžov. Razítko: 4. 1. 1905, Hlinsko v Čechách. 
1605 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001079 (č. 8). List formátu 21 x 29,5 cm, strojopis, datace: 

13. 1. 1905, místo odeslání: Vítanov. Obálka: Vážený Pán, pan Ladislav Živný, spisovatel atd., učitel měšt. škol, 

Nový Bydžov. Razítko: 13. 1. 1905, Hlinsko v Čechách. 
1606 Tj. obraz. 
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Ze sjezdu svých gymnaziálních spolužáků, kteří slavili v roce 1908 výročí dvaceti let od 

maturity v Hradci Králové, se omluvil, že pracuje na obrazu na zakázku. ,,Na sjezd1612 není 

hnutí, když celý týden robota (dělám kšeftovní mazbu1613 taky, bohužel).“1614 

Podzim roku 1910 se u Kavána nesl v duchu velmi aktivní a namáhavé práce, tvořil 

i obrazy na zakázku. ,,Odpusťte, že Vám to ještě neposílám. Teď náhodou jsem děsně 

v tahu,1615 po těch deštích, každou chvíli čeká se konec podzima. Kdyby uhodil mráz pořádný, 

amen hned, a kolik věcí rozdělaných ještě, i něco do lhůty mám mít.1616 Večír nemohu nic 

svésti, mám sedrané objektivy kvaltem dne,1617 ale doufám, že za několik dní bude v pořádku 

vše. Já ovšem totéž neudělám, nýbrž jiné.1618“1619 

Živný za svým spolužákem přišel v roce 1910 s návrhem vytvoření reprodukce jednoho 

z jeho obrazů. ,,Tohle mně potvora vypadlo hodně složité, a co pak je vůbec po mně, vždyť 

jsem na reprodukci nedělal od 10 roků nanejmíň a jsem zvyklý jen z dálky tlačit na košťata 

štětinová.1620 Se vlasovým štětcem najemno se mně třese ruka, musil bych dlouho zvykat, toť 

se ví na zmenšení vypadnou hrubé čáry o mnoho jemněji.“ 1621 

Kaván byl od dětství spjat s Krkonošemi, přál si zde malovat, a patrně byl o krkonošské 

motivy mezi kupci zájem. ,,Přes Bydžov1622 teď se nehodí jet, a v pravdě se mně nechce 

pomalu už ani jezdit. V Krkonoších jsem byl v létě asi třikrát, nepořídil však skoro nic a vůbec 

letos jsem s malováním děsně bit, mám jen pár nedodělaných nebo pokažených věcí. Je čas 

                                                                                                                                                         
1607 Tj. do Víchovské Lhoty, Kavánova rodiště. 
1608 Tj. Anna Kavánová, matka F. Kavána. 
1609 Tj. vzdálenosti. 
1610 Tj. vše je složité, a času málo. 
1611 Výňatek z ANG, f. FK, č. 17; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001088 (č. 17). List formátu 10,5 x 17 cm, psáno 

perem na straně 1, datace: /19. 10. 1907/, místo odeslání: /Levínská Olešnice/. 
1612 Tj. patrně školní sraz po dvaceti letech od maturity na gymnáziu v Hradci Králové. 
1613 Tj. obraz na zakázku. 
1614 Výňatek z ANG, f. FK, č. 24; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001093 (č. 22). Korespondenční lístek formátu 

13,7 x 9 cm, psáno perem, datace: /30. 6. 1908/, místo odeslání: /Nová Ves nad Popelkou/. Adresa: Velevážený 

Pán, pan Ladislav Živný, odb. učitel a spisovatel, Nový Bydžov. Razítko: 30. 6. 1908, Nová Ves nad Popelkou. 
1615 Tj. v pracovním nasazení. 
1616 Tj. do termínu na zakázku. 
1617 Tj. má unavené oči. 
1618 Tj. obraz, motiv obrazu. 
1619 Výňatek z ANG, f. FK, č. 28; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001097 (č. 28 Korespondenční lístek formátu 

14 x 9 cm, psáno perem, datace: /22. 10. 1910/, místo odeslání: /Vítanov/. Adresa: Velevážený Pán, pan Ladislav 

Živný, spisovatel, odb. učitel atd., Nový Bydžov. Razítko: 22. 10. 1910, Hlinsko v Čechách. 
1620 Tj. štětce. 
1621 Výňatek z ANG, f. FK, č. 30; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001135 (č. 63). List formátu 10,4 x 17 cm, psáno 

perem na straně 1 a 3, datace: /31. 12. 1904/, místo odeslání: /[?]/. Obálka: Velevážený Pán, pan Ladislav Živný, 

spisovatel atd. odbor. učitel, Nový Bydžov. Razítko: nečitelné. 
1622 Tj. Nový Bydžov, kde žil L. J. Živný. 
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něco kalého udělat, jak dlouho budu na světě a celý rok zatím nestojí za nic. Škoda 

uvažovat.“1623 

Získat klid pro malování nebylo pro malíře samozřejmostí. Kavánova všestrannost 

a manuální zručnost je z dopisů patrná, byl neustále zavalen různorodými úkoly, které bylo 

potřeba splnit, a na malování se mu nedostávalo tolik času. V dopisech z let 1910 a 1911 

Kaván působí jako velmi vytížený člověk. Časté cestování provázely navíc obavy manželky 

Heleny, což malíři na klidu nepřidávalo. ,,Odpusťte, že neposílám dlouho, jsem jako míč na 

kopané, z rány na ránu a ve větru. Předešlý týden v Krkonoších,1624 teď do Prahy, tu pařezy 

na zimu, tu výplň pro kanape, někam tu vyhlídku pro město, muzeum, rytí rejčové,1625 

truhlařina rámů napínacích atd. atd. 14 dní jsem nemoh ani zapakovati1626 toto hotové.“1627 

,,Mám bídu s odcházením z domu, jakmile jsem jen o pár minut déle na cestě, stará1628 

má hned strach obrovský, už dávno je myslím, hodně nervósní. Proto klid hlavní věc, jiného 

čerta platí, a přejde zas, znám věci podle sebe.“1629 

,,Odpusťte, že zatím odpovídám jen touto čumskou,1630 teď nemám ani večír kdy 

u čerta!“1631 

Pro Kavána jako pro krajináře bylo nejpodstatnější příznivé počasí a prostředí, které by 

ho inspirovalo. Malířova tvorba byla na těchto aspektech velmi závislá, a v dopisech proto 

přirozeně často reflektovaná. ,,S počasím to mám letos poměrně mizérii,1632 nic kalého nemůže 

člověk vyvést,1633 kdyby nebylo zimy málo bych namaloval, to je ,,ironie osudu.“ Nad 

škrábem1634 se ani dost málo nepotřebujete zamýšleti – nic není; a kdo by si spíše zasluhoval 

než Vy?1635“1636 

                                                 
1623 ANG, f. FK, č. 26; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001095 (č. 24). Dva listy formátu 11 x 17, 3 cm, psáno perem 

na straně 1–3, datace: /28. 9. 1910/, místo odeslání: /Vítanov/. Obálka: Velevážený Pán, pan Ladislav Živný, 

spisovatel atd., odb. učitel, Nový Bydžov. Razítko: 29. 9. 1910, Hlinsko. 
1624 Tj. patrně ve Víchovské Lhotě. 
1625 Tj. práce na pozemku. 
1626 Tj. zabalit. 
1627 Výňatek z ANG, f. FK, č. 30; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001135 (č. 63). List formátu 10,4 x 17 cm, psáno 

perem na straně 1 a 3, datace: /31. 12. 1904/, místo odeslání: /[?]/. Obálka: Velevážený Pán, pan Ladislav Živný, 

spisovatel atd. odbor. učitel, Nový Bydžov. Razítko: nečitelné. 
1628 Tj. Helena Kavánová (1863–1926), viz pozn. č. 13. 
1629 Výňatek z ANG, f. FK, č. 29; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001098 (č. 27). Dvojlist formátu 10,5 x 17 cm, 

psáno perem na straně 1–3, datace: /30. 12. 1910/, místo odeslání: /Vítanov/. Obálka: Velevážený Pán, pan 

odbor. Učitel Ladislav Živný, spisovatel, Nový Bydžov. Razítko: 30. 12. 1910, Hlinsko v Čechách. 
1630 Tj. pohlednicí. 
1631 Výňatek z ANG, f. FK, č. 34; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001099 (č. 28). Pohlednice ,,A Červenka, Hlinsko“ 

formátu 14 x 9, psáno perem, datace: /12. 10. 1911/, místo odeslání: /Hlinsko v Čechách/. Adresa: Velevážený 

Pán, pan Ladislav Živný, spisovatel, odborný učitel, Nový Bydžov. Razítko: 12. 10. 1911, Hlinsko v Čechách. 
1632 Tj. špatné počasí. 
1633 Tj. nemůže nic dobrého namalovat. 
1634 Tj. nad obrazem. 
1635 Kaván naráží na Živného aktivity v oblasti knihovnictví. 
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,,U Lenešic1637 je příjemno, rád bych posavad maloval, Středohoří je to jako pila. Teď 

drážka1638 … U Hanžburku1639 jsem byl taky, jak se Klapý1640 sunulo. (Z Lenešic1641 byl táta 

Březina1642).“1643 

 

6. 10 Válečné a poválečné malování 

Během války pro Kavána nebylo příliš vhodné tvůrčí prostředí, kupily se na něj starosti 

o bratrovo hospodářství v Krkonoších, svůj vlastní dům a navíc celá jeho rodina nebyla 

zdravotně v pořádku, přesto čas na malování nalezl. Představovalo pro něj únik od starostí, 

a zároveň potřeboval pokrýt různé finanční výdaje, po delší odmlce proto začal pracovat 

a tvořil obrazy na zakázku. ,,Posílám 2 věci1644 pro J. Kuchaře!,1645 je-li pro Vás, tak 

nejraději, prosím Vás, ponechte si věnováním, co mám prodávati Vám! Není mně na krejcary 

jinak zle. V krajním pádě byly by dohromady za korun osmdesát.“1646 

,,Prosím za odpuštění mnohokrát, že jsem hned neodepsal, je, jak jsem říkal, věc někdy 

přímo nemožná, teď neobyčejný shon, což byste teprve musil místo viděti! Za osmdesát 

obdržených korun za mazby1647 děkuji a přeji, abyste se dostal, kam potřeba a kde prospěšno 

české vědě1648 bude.“1649 

,,Začal jsem malovati teprve tu zimu míchanou s podzimem,1650 vlastně tady teprve 

koncem léta (většinou tu bylo vše zelené). Po tak dlouhé přestávce bylo strašně těžko malovat 

                                                                                                                                                         
1636 Výňatek z ANG, f. FK, č. 37; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001104 (č. 33). Dvojlist formátu 10,5 x 17 cm, 

psáno perem na straně 1 a 3, datace: /5. 7. 1912/, místo odeslání: /Vítanov/. Obálka: Slovutný Pán, pan Ladislav 

Živný, spisovatel atd., odb.učitel, Nový Bydžov. Razítko: 5. 7. 1912, Hlinsko v Čechách. 
1637 Lenešice, obec u Loun, v Ústeckém kraji. 
1638 Tj. cestování vlakem. 
1639 Tj. hrad Hazmbruk, nedaleko obce Libochovice. 
1640 Tj. obec Klapý, leží na úpatí vrchu Hazmburku. 
1641 Viz pozn. č. 2. 
1642 Tj. Václav Březina (1862–1906), který se narodil v obci Pátek nedaleko Loun, později v Lenešicích působil. 

Český malíř, krajinář, žák krajinářské třídy profesora Julia Mařáka na AVU v Praze, Kaván mu říkal ,,táta,“ 

protože byl mezi jeho spolužáky z nejstarších. 
1643 Výňatek z ANG, f. FK, č. 37; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001108 (č. 40). Pohlednice ,,Al. Kalvoda Nad 

močálem“ formátu 14 x 9 cm, psáno perem, částečně datováno: /27. 6. 1913/, místo odeslání: /Lenešice/. Adresa: 

Velevážený Pán, pan odb. učitel L. Živný, spisovatel atd., Nový Bydžov. Razítko: 27. 6. 1913, Hlinsko 

v Čechách. 
1644 Tj. dva obrazy. 
1645 Pozn. L. J. Živného. 
1646 Výňatek z ANG, f. FK, č. 49; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001118 (č. 46). Dva listy formátu 11,2 x 17,5 cm, 

psáno perem na straně 1, datace: /18. 4. 1917/, místo odeslání: /Vítanov/. Adresa: Velevážený Pán, pan Ladislav 

Živný, spisovatel odb.učitel atd., Nový Bydžov. Razítko: 18. 4. 1917, Hlinsko v Čechách. 
1647 Tj. obrazy. 
1648 Tj. nově vzniklý Bibliografický ústav v Praze, do jehož čela byl Živný dosazen. 
1649 Výňatek z ANG, f. FK, č. 50; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001119 (č. 47). Korespondenční lístek formátu 

14 x 9 cm, psáno perem, datace: /25. 5. 1917/, místo odeslání: /Stará Paka/. Adresa: Velevážený Pán, pan 

Ladislav Živný, spisovatel atd. odbor. učitel, Nový Bydžov. Razítko: 25. 5. 1917, Stará Paka. 
1650 Tj. krajinu. 
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nezvyklou tu podívanou, je bídné, ale těším se na novou kalou1651 zimu. Pošlu s radostí, 

jakmile několik lepších na výběr bude,1652…zůstávám velkým dlužníkem.“ 1653  

Po vzniku Československa se Kavánova tvůrčí i rodinná situace ustálila, malíř se opět 

mohl soustředit převážně na krajinu, která ho lákala k malování. ,,Odpusťte prosím Vás taky, 

že nedošlo na ty obrázky, praskly,1654 nemýlím−li se na sháňku čehosi potřebného, pak 

představíte si, jak těžko se mně dostávají věci do této zapadliny1655 až. Vynahradím, dáno−li 

bude, tuto zimu, loňská byla hanebná – málokdy poněkud sněhem pokryto. U Hlinska ovšem 

pravý kraj sněhový není. … A turistů plno letos. Okolní hory1656 jsou krásné, a jaké báječné 

lesy, i pstruhařina,1657 taky by se Vám někdy líbilo. Na malbu mnoho zvláštního, jen kdybych 

tam moh pobýt, ledakde mně nabízívají útulek. Některé vesničky, k N. Městu1658 jsou na 

svinské1659 výšce 800 m,1660 jako nějaké pomalu Mísečné boudy1661, nebo Horní 

Příchovice,1662 jenže ještě na větším větře než v Krkonoších. (Že zemřel Šír1663 

v Přích.1664ovšem víte dřív než já).“1665 

,,Zahanbujete mě velmi laskavými vzpomínkami milými, a já dosud ani neposlal, co 

dávno jsem měl pro Vás uchystáno.1666 Ale taky dávno jsme nebyli tak pronásledováni 

nemocí,1667 tak se zanedbalo. Doufám však, že mám teď aspoň lepší, zimní.1668“1669 

Kaván se s malováním uměl podle potřeby přizpůsobit, pokud nemohl cestovat nebo byl 

nemocný, rozpracovával znovu některé ze svých obrazů, u kupců s často oblíbenými náměty. 

,,Mnohokráte prosím za odpuštění, že se tak dlouho nehrabu s odpovědí. Hodlal jsem svatě 

                                                 
1651 Tj. dobrou. 
1652 Tj. obrazů 
1653 Výňatek z ANG, f. FK, č. 55; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001125 (č. 53). Dvojlist formátu 10,5 x 16,8 cm, 

psáno perem na straně 1–3, datace: /1919[?]/. Obálka: Slovutný Pán, pan Ladislav Živný, spisovatel atd., 

tajemník Českého bibliograf. ústavu, Praha−Dejvice, Srbská 7. Razítko: Hlinsko v Čechách. 
1654 Tj. potřeboval obrazy zaplatit. 
1655 Tj. Vítanova. 
1656 Tj. Žďárské vrchy. 
1657 Tj. lov pstruhů, pozn. L. J. Živného. 
1658 Tj. Nové Město na Moravě. 
1659 Tj. ve velké. 
1660 Tj. v nadmořské výšce 800 m. n. m. 
1661 Mísečné boudy, tj. horské chaty v Krkonoších. 
1662 Tj. Horní Příchovice, obec, dnes součástí obce Kořenov u Tanvaldu 
1663 Tj. patrně blíže nezjištěný učitel Šír. 
1664 Tj. patrně Horní Příchovice, viz pozn. č. 13. 
1665 Výňatek z ANG, f. FK, č. 57; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001126 (č. 54). Dvojlist formátu 10,5 x 17 cm, 

psáno perem na straně 1–3, datace: /3. 8. 1920/, místo odeslání: Vítanov. Obálka: Slovutný Pán, pan Lad. Živný, 

spisovatel, bibliograf atd. Praha−Dejvice, Srbská 7. Razítko: 3. 8. 1920, Hlinsko v Čechách. 
1666 Tj. obraz. 
1667 Tj. dlouhodobé zdravotní komplikace Heleny Kavánové i F. Kavána. 
1668 Tj. obraz se zimním motivem. 
1669 Výňatek z ANG, f. FK, č. 60; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001128 (č. 56). Korespondenční lístek formátu 

13,8 x 9 cm, psáno perem, datace: /20. 2. 1922/, místo odeslání: /Vítanov/. Adresa: Slovutný Pán, pan Ladislav 

Živný, spisovatel atd., adjunkt bibliografického ústavu, Praha−Dejvice, č. 286. Razítko: 20. 2. 1922, Hlinsko 

v Čechách. 
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zase na hora,1670 a do Jablonečku1671 též, se podívat, ale to máte se mnou stále stejné, pro 

nemoc staré1672 málokdy mohu se kam hnouti, a tak jsem se pustil do zoufalého dření starých 

motivů1673 v těch horkách1674 (vlastně musil, několik známých v okolí na letním bytě 

usilovalo1675) a večer nebyl schopen těchto pár řádků napsat, oči červené i mžitky často. Mám 

pro Vás uchystáno něco,1676 až přijedete do Prahy“1677 

 

6. 11 Kavánovy ,,zimy“ 

Všeobecná obliba Kavánových zimních motivů se odrazila v dopisech L. J. Živnému. 

Dá se říci, že zima malíře živila, krajiny z tohoto ročních období byly u něj nejvíce žádané. 

Kaván se co se týče zimy ocital mezi velkou radostí a nadšením, které mu zasněžená krajina 

přinášela a také většími či menšími starostmi, obyčejně praktického rázu. ,,My tu teď slavně 

zapadli,1678 někdy dvakrát denně musím prohazovat cesty. Bída velká než člověk něco dostane 

ze světa nebo do světa, a co strachu o střechu, nebude-li jednou ráno ve Chrudimce, tady to 

vítr dovede. Něco venku dělat, tak hodinu za týden, ostatek je chumelice,1679 ne-li vánice nebo 

zas byl hromský mráz. A doma mám světla málo, jakož vůbec, jen z nouze podle študií1680 

maluju, raději rozmlátím pár suků kapitálních sekyrou ve stodole, beztoho nám profukuje, 

kady libo.“1681 

Zima roku 1905 byla velmi tuhá a náročná, a Kaván zasněžen přebýval ve své chalupě 

ve Vítanově na Českomoravské vysočině. Dá se ale říci, že právě obrazy se zimní krajinou, 

které vznikaly za takto nepříznivých podmínek, jej ve velké míře živily. ,,Přijměte 

nejsrdečnější zatím díky za poslání i poslaných korun devadesát a pak dvacet, což je 

                                                 
1670 Tj. do Krkonoš. 
1671 Tj. Jablonec nad Jizerou. 
1672 Tj. Helena Kavánová (1863–1926), viz pozn. č. 13. 
1673 Tj. malování podle svých starších obrazů. 
1674 Tj. patrně obrazy s motivem krajiny okolo obce Horka u Staré Paky. 
1675 Tj. mělo o ně zájem. 
1676 Tj. obraz. 
1677 Výňatek z ANG, f. FK, č. 59; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001129 (č. 57). Pohlednice ,,Karel Beneš: 

Hlinecké pohledy“ formátu 13, x 9 cm, psáno perem, datace: /1922/, místo odeslání: [?]. Adresa: Slovutný Pán, 

pan Ladislav Živný, tajemník čs. slov. bibliografického ústavu atd., t.č. bytem Jablonec/Jizerou1677. Razítko: 

nečitelné. 
1678 Tj. zapadali ve sněhu, zasněžili. 
1679 Tj. chumelenice. 
1680 Tj. studií. 
1681 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001079 (č. 8). List formátu 21 x 29,5 cm, strojopis, datace: 

13. 1. 1905, místo odeslání: Vítanov. Obálka: Vážený Pán, pan Ladislav Živný, spisovatel atd., učitel měšt. škol, 

Nový Bydžov. Razítko: 13. 1. 1905, Hlinsko v Čechách. 
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dohromady myslím víc než jsem měl dostat. Dříve jsem nemohl poděkovat neměl jsem už na 

čem psát, až jsme mohli proniknout do města.“1682 

,, …odpusťte, že Vám tak psaní slátám, mám teď všeliké divné práce a já v kvaltu přijdu 

hned o hlavu.“1683 

Vítanov pro malíře na určitou dobu přestal být podnětným místem a v roce 1906 už 

Kaván odesílá dopis z Nové Vsi u Lomnice nad Popelkou, kde se usadil na tři nadcházející 

roky. ,,Přijměte poslaný škráb od Chrudimky.1684 Veselého odtamtud1685 jsem nic neměl, proto 

jsem tam ani nechtěl zůstat. Teď po zmítání všelikém konečně jsem uváz,1686 kde jsem ani 

neobmýšlel, v Nové Vsi/Popelkou.1687 Na nějaký čas se možná vydrží, ale ručím Vám za to, že 

jste to sotva kde viděl, tu i mladíci a houfně jsou ve třetím řádu!“1688 

Po třech letech v Nové Vsi malíř přestěhoval svou domácnost opět do Vítanova. Zájem 

o Kavánovy zimní motivy stále narůstal, a jejich prodej zajišťoval mistrovo živobytí. Velkou 

měrou záviselo na tom, jak příznivá pro malování zima byla. Rodák z Krkonoš při jejich 

malování neváhal využít i lyže. ,,Nejhůř mně bude teď o mazby,1689 nemám nejen vhodné, 

nýbrž vůbec žádné, několik zimních,1690 co jsem teď sehnal,1691 nadobro mokrých leda. 

Vyplatily mě ty objednávky, pravda, krejcary aspoň jisté, ale raději co sem rád mám, taky 

jednou na to dojde a prodá se. Až budu moci, jistě pošlu. Teď bylo počasí děsné, tolik sněhu, 

že už jsem obstaral ski,1692 tím jsem ale patrně zkazil zimu, sníh leze kvaltem dolů.1693“ 1694 

Živného novátorské aktivity v oblasti pedagogiky a knihkupectví se mnohdy 

nesetkávaly s velkou podporou a Kaván se snažil svého spolužáka proto podpořit. ,,Přeju Vám 

                                                 
1682 Výňatek z ANG, f. FK, č. 9; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001080 (č. 9). List formátu 11 x 17,3 cm, psáno 

perem na straně 1, datace: 24. 1. 1905, místo odeslání: Vítanov. Obálka: Velevážený Pán, pan Ladisl. Živný, 

učitel měšt. škol, spisovatel atd. Nový Bydžov. Razítko: 24. 1. 1905, Hlinsko v Čechách. 
1683 Výňatek z ANG, f. FK, č. 8; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001078 (č. 7). Dvojlist formátu 10,5 x 16,8 cm, 

psáno perem na straně 1–3, datace: 3. 1. 1905, místo odeslání: Vítanov. Obálka: Velevážený Pán, pan Lad. 

Živný, spisovatel, učitel měšt. škol, Nový Bydžov. Razítko: 4. 1. 1905, Hlinsko v Čechách. 
1684 Tj. obraz s motivem řeky Chrudimky. 
1685 Tj. Vítanov, kde Kaván působil v letech 1904–1922, s přestávkou mezi roky 1906–1909, kdy se manželé 

přestěhovali do Nové Vsi u Lomnice nad Popelkou. 
1686 Tj. usadil se. 
1687 Tj. Nová Ves u Lomnice nad Popelkou, kde se Kavánovi usadili od srpna roku 1906 do března roku 1909. 
1688 Výňatek z ANG, f. FK, č. 15; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001086 (č. 15). Zálepka formátu 12,5 x 7,7 cm, 

psáno perem, datace: /24. 12. 2014/, místo odeslání: Nová Ves nad Popelkou/. Adresa: Vážený Pán, pan Ladislav 

Živný, spisovatel atd., učitel měšť. škol, Nový Bydžov. Razítko: 25. 12. 1906, Nová Ves nad Popelkou. 
1689 Tj. obrazy. 
1690 Tj. obrazy se zimními motivy. 
1691 Tj. namaloval. 
1692 Tj. lyže. 
1693 Tj. rychle sníh taje. 
1694 Výňatek z ANG, f. FK, č. 27; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001096 (č. 25). Dvojlist formátu 10,3 x 16,8 cm, 

psáno perem na straně 1–3, datace: /září 1910/, místo odeslání: [?]. Obálka: Velevážený Pán, pan odbor. Učitel 

Ladislav Živný, spisovatel atd., Nový Bydžov. Razítko: /září 1910/. 
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nejlepšího v tomto roce,1695 buďte všichni hodně zdrávi, na drobné i hrubé ústrky, které 

učitele a spisovatele v naší širší, a obzvláště užší vlasti postihují. Poslal bych Vám k tomu 

aspoň vobrázka,1696 zůstávám však zatím dlužen, dokud něco kalého1697 nebude. Ani zima 

pořádná nechce přijíti, která konečně mně je vždy spásou. Vylezu na tu strakatinu,1698 myslím 

si, že něco z toho udělat možno, ale když se přinese domů, zůstává jen svinstvo černobílé!“ 1699 

Rok 1911 nebyl z Kavánova pohledu pro něj příliš úspěšný a necítil se ve své kůži. 

Zájem o jeho obrazy neopadal, naopak zimní motivy měly stále své kupce, ale malíř si 

Živnému postesknul v tom duchu, že byť jej stojí mnohem více námahy ve složitých 

podmínkách, jsou hodnocené stejně jako obrazy malované za relativního pohodlí na jaře či 

v létě. Kavánovy dopisy z tohoto období působí unaveně, odevzdaně a poněkud bezradně. 

,,Prosím Vás, mně odpusťte, že posílám teprve teď. Vytáhli mně ze chlumeckých1700 asi 

3 lepší, tak co už s tím. Většina byla tam ze soukromého majetku a málo jsem na podzim 

maloval, pro tu psinskou nervózu,1701 abych zase nezhoršil. Vyhověl-li by některý tento 

obrázek, sice nevím, bylo by à 50 korun,1702 ale posílám teda. Ani nevím, co bych Vám nyní 

o sobě vlastně psal, jsem jako zapomenutý letos, a přes léto jsem toho mohl málo přečíst. 

Ještě tuhle mimo to jsem se třísk1703 na půdě do hlavy o trám, dorazil jsem to. Chodím jindy 

tamtudy jako nic, ale že mě stará,1704 který byla při tom, upozornila, právě jsem křáp. Bylo tu 

již jeden den bílo,1705 a tak se bojím, že na mně začnou chtít zimní věci1706, které jsem přes 

léto musil přislibovati, jenže běda! Mně za ně nikdo nic nedá než za letní,1707 ačkoli perné 

malování a málo co se může podařit, tady ještě pořád ostrý vítr! Tak rád bych se někdy k Vám 

podíval, ale marnost málokdy kam teď jedu, a když, do Krkonoš,1708 mám vytloukání všakého 

jinde nevyhnutelně. Musíte se podívat na mne Vy, až bude možno. S těmi plátýnky,1709 snažně 

                                                 
1695 Tj. rok 1911. 
1696 Tj. malý obraz. 
1697 Tj. schopného. 
1698 Tj. tající sníh. 
1699 Výňatek z ANG, f. FK, č. 29; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001098 (č. 27). Dvojlist formátu 10,5 x 17 cm, 

psáno perem na straně 1–3, datace: /30. 12. 1910/, místo odeslání: /Vítanov/. Obálka: Velevážený Pán, pan 

odbor. učitel Ladislav Živný, spisovatel, Nový Bydžov. Razítko: 30. 12. 1910, Hlinsko v Čechách. 
1700 Tj. obrazy s motivem Chlumce nad Cidlinou. 
1701 Tj. stavy nervozity. 
1702 Tj. jeden obraz za padesát korun. 
1703 Tj. uhodil. 
1704 Tj. Helena Kavánová (1863–1926), viz pozn. č. 13. 
1705 Tj. nasněženo. 
1706 Tj. že po něm budou žádány obrazy se zimními motivy. 
1707 Tj. stejnou cenu jako za obraz s letním motivem. 
1708 Tj. do rodné Víchovské Lhoty. 
1709 Tj. obrazy na plátně. 
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prosím, si nedělejte žádnou nepříležitost, nic na tom nezáleží, vybere-li si kdo co, a buďte 

velmi zdráv.“ 1710 

,,Snažně Vás prosím za odpuštění, že jsem tak lakomý na jedno písmeno, mám teď venku 

sníh, doma předvánoční řízení a nestačím na palici, dohromady psina.1711 Ale vybřednu z toho 

snad jednou.“1712 

 

6. 12 Adjustace obrazů 

Kaván mohl občas působit, že svým dílům, která nazýval mazbami a škráby, nepřikládal 

příliš hodnotu či vážnost, o své obrazy se ale velmi staral. Záleželo mu na tom, jakým 

způsobem budou prezentovány. ,,Velmi mě mrzelo, že pro celý katastrofální stav věcí tak 

bídně jsem mohl poslat, ale jinak nebylo možno. Nyní, jestli ty prodané1713 dosud máte 

neodevzdané pohromadě, bude potřeba, abych sám je přelepil, neboť tak jak to je přilepeno, 

se do rámu dát nemůže, a bude-li někdo chtít spravit, pokazí škráb.1714 Možno-li, na některého 

knihaře leda spolehnout…aby co nejostřejším tenkým a velkým želízkem seřízl opatrně. Na 

tyhle malé1715 se plátno tak nehodí, jinak bych na plátně,1716 ale vypadne neprůhledně, zemitě 

a neohrabaně.“1717 

,,Jen o to běží, aby paní a páni kupující nebyli ode mne okradeni zkázou mazbiček, 

ostatní i kdyby čert vzal, je lhostejno; ale seřízl jsem je zcela řemeslnicky a nalepil jako nic. 

I rámky si budu možná dělat, jen co se zmohu na truhlářství.“1718 

,,Rámky z paměti bych Vám nemohl poradit, jen vím, že na škráby mé hodí se spíš 

jednoduché a hladké. Tady je s tím psina,1719 musím spolehnout na rámaře, co sami 

přizpůsobí a na to je nejlepší Heř. Richter, Ferdinandova č. 21.1720 Do Mánesa1721 beztoho 

                                                 
1710 Výňatek z ANG, f. FK, č. 33; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001100 (č. 29). Dvojlist formátu 10,5 x 17 cm, 

psáno perem na straně 1–3, datace: /15. 11. 1911/, místo odeslání: /Vítanov/. Obálka: Velevážený Pán, pan 

Ladislav Živný, spisovatel atd., odb. učitel, Nový Bydžov. Razítko: 15. 11. 1911, Hlinsko v Čechách. 
1711 Tj. mnoho práce. 
1712 Výňatek z ANG, f. FK, č. 32; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001101 (č. 30). Korespondenční lístek formátu 

14 x 9 cm, psáno perem, datace: /18. 12. 1911/, místo odeslání: /Vítanov/. Adresa: Velevážený Pán, pan Ladislav 

Živný, spisovatel atd. odb. učitel, Nový Bydžov. Razítko: 18. 12. 1911, Hlinsko v Čechách. 
1713 Tj. obrazy. 
1714 Tj. obraz. 
1715 Tj. obrazy malých formátů. 
1716 Tj. maloval na plátně. 
1717 Výňatek z ANG, f. FK, č. 8; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001078 (č. 7). Dvojlist formátu 10,5 x 16,8 cm, 

psáno perem na straně 1–3, datace: 3. 1. 1905, místo odeslání: Vítanov. Obálka: Velevážený Pán, pan Lad. 

Živný, spisovatel, učitel měšt. škol, Nový Bydžov. Razítko: 4. 1. 1905, Hlinsko v Čechách. 
1718 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001079 (č. 8). List formátu 21 x 29,5 cm, strojopis, datace: 

13. 1. 1905, místo odeslání: Vítanov. Obálka: Vážený Pán, pan Ladislav Živný, spisovatel atd., učitel měšt. škol, 

Nový Bydžov. Razítko: 13. 1. 1905, Hlinsko v Čechách. 
1719 Tj. práce. 
1720 Tj. rámař Heřman Richter, působící n a Ferdinandově (dnes Národní) třídě č. 21 v Praze. 
1721 Tj. S.V.U. Mánes, viz pozn. č. 285. 



178 

 

dělá všecko skoro. Pošlu škráby,1722 a ať vybere podle gusta svého, mé nestojí za nic jako taky 

mazby.1723  Co bych pro Pána mohl Vám přispět, vždyť zoufalství jest rozjímat o všem, co 

dělám. Kdybych mohl s radostí, toť víte, ale nestojím za sebe – ani za prach.“ 1724 

Svým obrazům Kaván, co se týče finální úpravy, věnoval značnou péči, pokud to bylo 

možné. Za války téměř nemaloval, a Živnému psal, že pro nedostatek materiálu maloval i na 

druhou stranu kartonu. ,,Musil jsem malovat na druhých stranách, jeden čas nebyly 

kartony.“1725 Zájem na finální adjustaci obrazů vystřídala nouze o základní malířovy potřeby.  

 

6. 13 Hledání krajiny a domova 

Jako malíř byl Kaván závislý na námětech svých obrazů, které pro něj představovala 

česká krajina. Prostředí, ve kterém tvořil, pro něj muselo být inspirující a zároveň i praktické 

a pohodlné pro život. Během svého života se proto mnohokrát stěhoval, celkem 

devatenáctkrát. Potřeboval cítit souznění s krajinou, která ho v okolí domova obklopovala. 

Dalším aspektem byly při změně bydliště i praktické záležitosti, například blízkost železnice, 

kterou při svých cestách často využíval. Kavána znepokojovaly časté návštěvy, což napsal 

Josef Haken1726 do svých vzpomínek na malíře,1727 zároveň si ale nemohl dovolit pobývat na 

příliš odlehlé samotě, protože byl závislý nejen na poště, ale i dovozu rámů, pláten a dalších 

malířských potřeb. Skloubit všechny tyto aspekty nebylo jednoduché, a ne všechna místa, 

která si pro svůj pobyt vybral, se projevila jako šťastná volba. Při stěhování musel brát Kaván 

v úvahu řadu kritérií, a také to, jak se kde líbilo jemu i manželce. Prodej a koupě nemovitosti 

samotné byla velkou finanční operací a následné stěhování bylo především psychicky velmi 

náročné, a ne vždy vše vycházelo podle malířových představ. V roce 1904 chtěli manželé 

Kavánovi odejít ze Železnice do Vítanova. ,,Nekoupí-li někdo naši haluznu,1728 musím někam 

sám na pár neděl (nejspíš na Jičínsko), ve Vítanově jsem nic neudělal kloudného a pro velkou 

všeho protivnost ani neudělám, je nejvyšší čas odtud.“ 1729  

                                                 
1722 Tj. obrazy. 
1723 Tj. obrazy. 
1724 Výňatek z ANG, f. FK, č. 19; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001084 (č. 13). Dvojlist formátu 10,5 x 17 cm, 

psáno perem na straně 1–3, datace: /18. 12. 1905/, místo odeslání: /Vítanov/. Obálka: Velevážený Pán, pan 

Ladislav Živný, redaktor atd. učitel měšť. škol, Nový Bydžov. Razítko: 18. 12. 1905, Hlinsko v Čechách. 
1725 Výňatek z ANG, f. FK, č. 50; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001119 (č. 47). Korespondenční lístek formátu 

14 x 9 cm, psáno perem, datace: /25. 5. 1917/, místo odeslání: /Stará Paka/. Adresa: Velevážený Pán, pan 

Ladislav Živný, spisovatel atd. odbor. učitel, Nový Bydžov. Razítko: 25. 5. 1917, Stará Paka. 
1726 Josef Haken (1880–1949), viz pozn. č. 57. 
1727 J. HAKEN: Mé styky s Františkem Kavánem in J. BOUČKOVÁ:…, s. 45. 
1728 Tj. stavení v Železnici. 
1729 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001074 (č. 3). List formátu 21 x 29,5 cm, strojopis, datace: /září 

1904/, místo odeslání: /Vítanov/. 
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V prosinci příští roku se už malíř Živnému zmiňuje o dalším stěhování. ,,Měl jsem 

poslat právě něco do Hradce,1730 a zpozdily se mně rámky. Tedy asi tak za týden, myslím, to 

pošlu Vám. S rámy je v takovémto ústraní1731 děsný kříž, člověk nemůže si nic vybrat, ani včas 

nepřijdou. Jakmile někdo koupí od nás “realitu“,1732 okamžitě odtud vyvandruju,1733 neběží 

o choulostivost, nadobro bych se zprasečil na duchu.“ 1734 

Nová Ves u Lomnice nad Popelkou byla další obec, kde se Kavánovi usadili v srpnu 

roku 1906, zároveň se stěhováním prodával chalupu ve Vítanově. ,,Odpusťte mně, prosím 

Vás, prodávám s překážkami barák,1735 tak nemohu jinak nic podniknout, jen rozháranost 

děsná, dokud nevím, bude-li z toho co, či nic. Dříve tu zase stále pršelo. Kolik neděl, což 

vlastně bylo lépe, ničeho jsem neděláním nezmeškal, a je dobře úplně na čas vypřáhnout. 

Nahradím Vám vše trápení se mnou, jen co se to se mnou vypořádá konečně. Ve všech 

ohledech bych se tu dostal na mizinu.“1736 

Na kratší dobu zakotvil Kaván také v Levínské Olešnici, kde maloval ve společnosti 

svých spolužáků v roce 1907, ubytován v hostinci. ,,Ouřadujeme1737 v Levínské Olešnici mezi 

Starou Pakou a Horky-Vidochovem, blíž po silnici z Horek (viz Nedarsch).1738 Je tam Bohusl. 

Dvořák,1739 krajinář a Honza Kyselo,1740 všeučitel z Hořic. Budete vítáni, ale nesmíte se 

leknout našeho brlohu.1741 (V hostinci u Bachtíků).“1742 

K návštěvě Lomnice nad Popelkou a jeho okolí lákal Kaván spolužáka v roce 1908. 

,,Nejednali s Vámi lomničtí1743 o příhradu v listě,1744 když Pokroková lasice1745 se nemůže 

                                                 
1730 Tj. Hradce Králové. 
1731 Ve Vítanově Kaván působil v letech 1904–1922, s přestávkou mezi roky 1906–1909, kdy se manželé 

přestěhovali do Nové Vsi u Lomnice nad Popelkou. 
1732 Tj. dům ve Vítanově. 
1733 Tj. přestěhuje se. 
1734 Výňatek z ANG, f. FK, č. 13; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001083 (č. 12). Zálepka formátu 12 x 7,7 cm, 

psáno perem, datace: /11. 12. 1905/, místo odeslání: /Hlinsko/. Adresa: Velevážený Pán, pan Lad. Živný, učitel, 

spisovatel atd., Nový Bydžov. Razítko: 11. 12. 1905, Hlinsko. 
1735 Tj. dům ve Vítanově, kde Kaván působil v letech 1904–1922, s přestávkou mezi roky 1906–1909, kdy se 

manželé přestěhovali do Nové Vsi u Lomnice nad Popelkou. 
1736 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001085 (č. 14). List formátu 21 x 29,5 cm, strojopis, datace: 

/9. 7. 1906/, místo odeslání: /Hlinsko v Čechách/. Obálka: Velevážený Pán, p. Ladislav Živný, spisovatel at., 

učitel měšť. škol, Nový Bydžov. Razítko: 9. 7. 1906, Hlinsko v Čechách. 
1737 Tj. bydlíme. 
1738 Tj. Nedaříž, německy Nedarsch. 
1739 Bohuslav ,,Baťka“ Dvořák (1867–1951), viz pozn. č. 272. 
1740 Jan Kysela (1870–1923), viz pozn. č. 942. 
1741 Tj. našeho bydlení. 
1742 Výňatek z ANG, f. FK, č. 16; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001087 (č. 16). Korespondenční lístek formátu 

14 x 9 cm, psáno perem, datace: /25. 8. 1907/, místo odeslání: /Nová Ves nad Popelkou/. Adresa: Velevážený 

Pán, pan Ladislav Živný, učitel, měšť. škol. atd., Zběř  Vysoké Veselí (tj. Sběř u Vysokého Veselí). Razítko: 

25. 8. 1907, Nová Ves nad Popelkou. 
1743 Tj. obyvatelé Lomnice nad Popelkou. 
1744 Tj. patrně časopis Česká osvěta s knihovnickou tematickou vycházející v letech 1904–1948. 
1745 Tj. patrně periodikum, sdružení či jiná veřejná aktivita.  
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vzkřísiti? Zmiňovali se o tom. Nemůže se tu nic udržet, napřed se musí vykvasit naše 

pokrokové Podkrkonoší, ale pak tu budou hlavní neznabozi, totiž opravdoví, to je hrozně lehký 

přechod, což máme takové příklady. V Nové Vsi je o svat. svátcích1746 sjezd Katolictva 

podkrkonošského,1747 přijeďte se podívat na tu věc, možná že přestanete naříkat na 

N. Bydžov1748 potom. Nebo aspoň se na nás v obyčejnou novoveskou1749 neděli přijďte 

poohlédnout. … Ani sám taky nevím, kde se octnu. Kdyby bylo něco nad Brádlem1750 na 

Chrudimce nebo někde tam vůbec, hned bychom se tam přesunuli, ale není, nejde to tak 

honem, ještě raději počkati na Chrudimku!1751 Ale kdo ví, jak má dopadnout, proti osudu se 

nic nesvede.“1752 

Ideální stavení, kde by se usadil, tedy malíř nenašel ani v Nové Vsi. ,,Čtyřtřídní škola! 

Daleko přes 300 čísel1753 ves, a veskrze zpovědní.1754 To je těžko zvykat když člověk byl 2 leta 

se socialisty.1755 Eh, nevěděl jsem vůbec, že taková místa jsou v Čechách.“ 1756 

,,Ve vesnických barácích, když jsou trochu líp zařízeny, se zůstává pěkně, hlavně ale, 

aby okna nebyla veliká, mám rád. Bílé stěny, vysoko strop a hodně světla a co nejmíň 

zatřískáno nábytkem, volně se dýchá. My tu teď máme nízký strop. Malování arci se 

k obrázkům hodí mizerně.“ 1757 

Během pěti let od roku 1904 do roku 1909 Kavánovi třikrát stěhovali. Domov nakonec 

nalezli opět ve Vítanově, kde se usadili na následujících třináct let, a vedli dle Kavána 

vesnický život. ,,…hned předem prosím, abyste k nám byl shovívavý, my tu jsem velmi na 

vesnicko. Kdykoli se Vám hodí, přijeďte, jaké pak zdržení!“1758 

                                                 
1746 Tj. svatodušní svátky, katolický svátek slavení padesát dní po Velikonocích a deset dní po Nanebevzetí Páně. 
1747 Nedaleko Lomnice nad Popelkou na vrchu Tábor nachází poutní místo s kostelem a křížovou cestou. 
1748 Tj. Nový Bydžov, kde Živný působil mezi lety 1899 a 1917. 
1749 Tj. v Nové Vsi. 
1750 Tj. Horní Bradlo, obec ležící v chráněné krajinné oblasti Železné Hory. 
1751 Tj. místo k malování u řeky Chrudimky. V roce 1909 se Kavánovi opět přestěhovali do Vítanova, kde se 

usadili až do roku 1922. 
1752 Výňatek z ANG, f. FK, č. 21; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001092 (č. 21). Dvojlist formátu 10,5 x 17 cm, 

psáno perem na straně 1–3, datace: 29. 4. /1908/, místo odeslání: Nová Ves nad Popelkou. Razítko: 29. 4. 1908, 

Nová Ves nad Popelkou. 
1753 Tj. patrně přes 300 čísel popisných, tedy přes 300 domů. 
1754 Tj. patrně katolického vyznání. 
1755 Tj. patrně míněno ve Vítanově. 
1756 Výňatek z ANG, f. FK, č. 15; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001086 (č. 15). Zálepka formátu 12,5 x 7,7 cm, 

psáno perem, datace: /24. 12. 2014/, místo odeslání: Nová Ves nad Popelkou/. Adresa: Vážený Pán, pan Ladislav 

Živný, spisovatel atd., učitel měšť. škol, Nový Bydžov. Razítko: 25. 12. 1906, Nová Ves nad Popelkou. 
1757 Výňatek z ANG, f. FK, č. 18; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001082 (č. 11). Dva listy formátu 10,5 x 17, psáno 

perem na straně 1–3, datace: 26. 11. 1907, místo odeslání: Nová Ves u Lomnice nad Popelkou. Obálka: Vážený 

Pán, pan Ladislav Živný, spisovatel atd. učitel měšť. škol, Nový Bydžov. Razítko: 26. 11. 1907, Nová Ves nad 

Popelkou. 
1758 Výňatek z ANG, f. FK, č. 35; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001106 (č. 35). Korespondenční lístek formátu 

14 x 9 cm, psáno perem, datace: /30.[?].1912/, místo odeslání: /Vítanov/. Adresa: Velevážený Pán, p. Lad. 

Živný, odb.učitel a spisovatel atd., PARDUBICE, Pernštýnská 15. Razítko: 30. [?]. 1912, Hlinsko v Čechách. 
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,,Jsem zas ve Vítanově1759 u Hlinska zpět už od dubna, ale čert na nás od té doby mlátil, 

taky jsme oba najednou dokonce pádem stonali s doktorskou pomocí. Ale ostávání klidné, 

přijďte se podívat sem.“1760 

Malířovy dopisy z roku 1920 a 1921 ale naznačovaly opět stěhování, tentokrát také 

z důvodu zhoršujícího se Helenina zdravotního stavu. ,,…asi třikrát sháněl vhodný barák na 

prodej na Turnovsku,1761 pak též na Poličsku1762 z nouze, stále marně. A právě jsem přišel ze 

Svratky, kde jsem pro známého něco maloval přes 2 neděle; ještě bych tam byl, kdyby 

nestonala stará.1763“ 1764  

,,Živobytí stále rozorané, stará1765 stůně stále, někdy méně někdy více, také byla v zimě 

v Podole1766 pár dní. Měli bychom se k vůli zdraví přestěhovat,1767 a to víte, jak nyní snadno 

se dokáže.“1768 

 

6. 14 Sestra Marie přebírá malířovu domácnost 

Po dlouhém vítanovském pobytu se Kavánovi v roce 1922 rozhodli přestěhovat do 

Libuně v Českém ráji, kde zůstali tři roky, a vrátili se opět na Českomoravskou vysočinu.  Od 

podzimu roku 1925 se usadili ve Svobodných Hamrech u Trhové Kamenice.1769 Léto 

následujícího roku bylo pro Kavána nešťastné, a značně změnilo jeho život. Při povodních ve 

Svobodných Hamrech se jeho manželka Helena1770 nachladila, a ve spojitosti s vleklými 

zdravotními problémy se jí tato událost stala osudnou. Krajinář přišel o milovanou ženu, která 

se o něj obětavě starala a byla mu rovnocennou partnerkou. Malíř Oldřich Lasák1771 ve svých 

                                                 
1759 Ve Vítanově Kavánovi zůstali až do srpna roku 1922. 
1760 Výňatek z ANG, f. FK, č. 25; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001094 (č. 23). Korespondenční lístek formátu 

14 x 9 cm, psáno perem, datace: /4. 9. 1909/, místo odeslání: /Vítanov/. Adresa: Velevážený Pán, pan Ladislav 

Živný, odb. učitel a spisovatel (z Nov. Bydžova), ŠPIČÁK (u Eisensteinu), Prokopův pensionát (za 

nepřítomnosti Nový Bydžov). Razítko: 2. 9. 1909, Hlinsko v Čechách. 
1761 Od srpna roku 1922 do podzimu roku 1925 žili Kavánovi v Libuni, obci nedaleko Turnova. 
1762 Tj. na oblast druhé straně (na východ) od Hlinska v Čechách. 
1763 Tj. Helena Kavánová (1863–1926), viz pozn. č. 13. 
1764 Výňatek z ANG, f. FK, č. 57; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001126 (č. 54). Dvojlist formátu 10,5 x 17 cm, 

psáno perem na straně 1–3, datace: /3. 8. 1920/, místo odeslání: Vítanov. Obálka: Slovutný Pán, pan Lad. Živný, 

spisovatel, bibliograf atd. Praha−Dejvice, Srbská 7. Razítko: 3. 8. 1920, Hlinsko v Čechách. 
1765 Tj. Helena Kavánová (1863–1926), viz pozn. č. 13. 
1766 Tj. v nemocnici v Podolí, kde byla patrně operována v roce 1918. 
1767 Kavánovým se podařilo přestěhovat v srpnu roku 1922 do Libuně. 
1768 Výňatek z ANG, f. FK, č. 58; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001127 (č. 55). Korespondenční lístek formátu 

14 x 9 cm, psáno perem, datace: /30. 6. 1921/, místo odeslání: Víchovská Lhota. Adresa: Slovutný Pán, pan 

Ladislav Živný, spisovatel, adjunkt Bibliografického ústavu atd., Praha−Dejvice, Srbská 7. Razítko: 30. 6. 1921, 

Jilemnice. 
1769 Kaván žil ve Svobodných Hamrech se svou první ženou Helenou od října roku 1925 do července roku 1930, 

viz pozn. č. 298. 
1770 Tj. Helena Kavánová (1863–1926), viz pozn. č. 13. 
1771 Oldřich Lasák (1884-1968), malíř, grafik, restaurátor scénograf a básník. Studoval na AVU u Vlaha 

Bukovace, Hanuše Schwaigera a Bohumíra Roubalíka. Lasák se rozhodnul knižně (O. LASÁK: Z malířova 
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vzpomínkách na sochaře, malíře a literáty popsal, že během svého prvního setkání s Kavánem 

malíř na svou choť vzpomínal, jak mu byla nápomocná, že mu dokonce sama připravovala 

kartony, a dovedla je připravit i pro malbu.1772 Péči o Kavánovu si vzala na starost jeho sestra 

Marie1773 a přestěhovala se za ním do Svobodných Hamrů. Marie převzala Heleniny zvyky, 

i co se týče malířových financí, a nepřijala předem od nikoho žádné peníze určené na platbu 

za obrazy. ,,Snažně za odpuštění prosím, že obdržel jste poslané peníze zpět – není proto, že 

bych nechtěl, co ráčíte si přáti, namalovat, ale nelze vzíti napřed. Dělá mně to pak velkou 

starost, nemohu−li vyhovět, jak bych si představoval, a bylo teď se mnou bídné, teprve 

nedávno jsem začal něco mazat. Žena1774 leží na hřbitově v Poličce od 11. července, to bylo to 

jubileum.1775 Více ani nepotřebuji dodávati, rány mnohé stíhají i Vás, tak znáte. Hodlám 

vbrzku do Prahy, musím se u Vás zastaviti, oznámím napřed, a laskavě mně řádek napíšete, 

kde bychom se a kdy mohli sejíti. Já teď nemohl ani zároveň s vrácením peněz napsat omluvu 

honem, nebyl jsem právě doma, ale sestra1776 už dělá jako nebožka žena,1777 placení předem 

nevezme. Neračte se proto na mne horšiti stejně, co bude možno, snad vyplním, jen nějaké 

shovění laskavé potřebuji.“1778 

Po ztrátě manželky se Kaván naplno uchýlil k malování, k činnosti, která mu 

poskytovala samotu a možnost se alespoň částečně vyrovnat s odchodem tak blízké osoby. 

Nedbal příliš ohledy na pracovní podmínky, a tvořil téměř neustále, zkoušen nejrůznějšími 

rozmary počasí i krajiny na Českomoravské vysočině. Živný s rodinou malíře v létě roku 

1926 navštívil, ale bez předchozí domluvy se spolu oba přátelé minuli. ,,Vzdávám uctivé vřelé 

díky za návštěvu tak obětavou Vám všem, i musím aspoň malinko nějak nahraditi (neboť 

u velké míře nemohu). Kdyby byla nebožka,1779 ráčili byste aspoň zvěděti, kam za mnou, ale 

sestře1780 říkati kudy potáhnu,1781 je málo platno, ještě tu málo zná. A já byl náhodou až 

u Možděnice.1782Chodívám na celý den hlavně, že mně bolí noha. Proto ale ji ušetřit nemohu, 

                                                                                                                                                         
zápisníku. Vzpomínkové črty na malíře, sochaře a literáty. Olomouc 1946) vydat své vzpomínky na setkání 

s malířskými kolegy, která se stala podkladem pro články v Lidových novinách a pro přednášky v rozhlasu. 
1772 O. LASÁK: Z Malířova zápisníku. Vzpomínkové črty na malíře, sochaře a literáty. Olomouc 1946. 
1773 Marie Kavánová, Mařenka, sestra F. Kavána, viz pozn. č. 26. 
1774 Tj. Helena Kavánová (1863–1926), viz pozn. č. 13. 
1775 Tj. patrně tři měsíce od úmrtí Heleny Kavánové, 11. října roku 1926. 
1776 Marie Kavánová, Mařenka, sestra F. Kavána, viz pozn. č. 26. 
1777 Tj. Helena Kavánová (1863–1926), viz pozn. č. 13. 
1778 Výňatek z ANG, f. FK, č. 61; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001130 (č. 58). Dvojlist formátu 11 x 17,2 cm, 

psáno perem na straně 1–3, datace: /15. 10. 1926/, místo odeslání: /Svobodné Hamry/. Obálka: Slovutný Pán, 

pan Ladislav Živný, spisovatel atd. kustos Národní bibliotéky v Universitní knihovně, Praha−Dejvice, Srbská 7. 

Razítko: 15. 10. 1926, Trhová Kamenice. 
1779 Tj. Helena Kavánová (1863–1926), viz pozn. č. 13. 
1780 Marie Kavánová, Mařenka, sestra F. Kavána, viz pozn. č. 26. 
1781 Tj. kde bude malovat. 
1782 Tj. část obce Vysočina. Obec Vysočina dnes spojuje Možděnice, Rváčov, Svobodné Hamry a Dřevíkov. 
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musím při malování stát a krám celý držet na sobě,1783 a bych nerozjitřoval seděním 

hemeroidy1784 (nesedím−li, ani nevzpomenou! Vidíte, že to co provádím, není malování nýbrž 

rasovina! Celé zařízení malování jsem si udělal, i zlepšuju stále sám, ale na sedění nemohl 

jsem posud praktičinu1785 vymyslit musil bych sedět ve stoje a zase bych to patrně musil 

převážet párem koní.1786 Chtěl jsem Vám už napsat kolikrát, ale na psaní pro složitou 

rachotu1787 všelikou nejméně mám (někdy dlouho) kdy. Mimo to každé chvíle doufám, že nějak 

se do větších obrazů dostanu přec, viděl jste, že vůli dobrou mám. Bezmála 3 roky na stěně 

stejně visí napjatá plátna, co jsme tady. Často se rozhoduju, že se dám i operovat, slýchám 

však v rozhodné chvíli, že na větší sedění není taky zrovna vyhlídka.1788“1789 

V témže dopisu popisuje komplikace spojené v roce 1926 s malováním. Zmiňuje také 

tzv. obrázkovou taxu, která Kavána provázela v podstatě celým životem. Téměř celé své 

živobytí, zboží i služby mohl jako malíř zajistit pomocí svých obrazů a obrázků, které lidé 

v jeho okolí rádi přijali při placení místo peněz, a někteří z nich si o tento způsob i sami řekli. 

,,Zimní letos vůbec selhaly, jaká tady nemožná proměnlivá mokrá holá atd. byla zima, už 

nepamatuju. Jinak byste měl již zimní1790 nějaký aspoň 50 x 66 cm, v té velikosti mohu ještě 

udělat. Doma1791 jak jste též viděl, není možno, málo světla! Musím ještě podniknout boudu 

nějakou s horním světlem, stojí−li už za to. Ale to vše bych nestačil vypsat, jistě se však u Vás 

hodlám zastaviti, až podniknu Brno, míním taky autem, známý ze Svratky se dávno nabízel 

ovšem za obrázkovou taxu,1792 tak mám se vším. Zatím budu hledět aspoň letního něco1793 pro 

Vás udělati (což jsem nevěděl), a zimní1794 pak jistě.“ 1795 

Živobytí ve Svobodných Hamrech nebylo jednoduché a Kavánovi připomínalo ztrátu 

ženy, už na podzim roku 1926 uvažoval o změně. ,,Jsem tu teď v díře dost pěkné1796 (někdy 

snad uvidíte) ale barák pro nás 2 ubožáky1797 zbytečně velký vyžadující strašně peněz 

                                                 
1783 Tj. tzv. šelmosmrt, viz pozn. č. 295. 
1784 Tj. hemeroidy. 
1785 Tj. nějaké praktické zařízení pro malování vsedě. 
1786 Tj. párem koní. 
1787 Tj. práci. 
1788 Tj. operace hemeroidů. 
1789 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001113 (ale patrně mělo být 001131) (č. 59). List formátu 

21 x 29,5 cm, strojopis, datace: /14. 7. 1926, místo odeslání: /Svobodné Hamry/. 
1790 Tj. obraz se zimním motivem. 
1791 Tj. ve Svobodných Hamrech u Trhové Kamenice, viz pozn. č. 298. 
1792 Kaván velkou část svých výdajů hradil pomocí obrazů. 
1793 Tj. obraz se letním motivem. 
1794 Tj. obraz se zimním motivem. 
1795 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001113 (ale patrně mělo být 001131) (č. 59). List formátu 

21 x 29,5 cm, strojopis, datace: /14. 7. 1926, místo odeslání: /Svobodné Hamry/. 
1796 Tj. Svobodné Hamry, viz pozn. č. 298. 
1797 Tj. F. Kaván se sestrou Marií. 
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i dření.1798 Někoho ze příbuzenstva ještě patrně přibereme,1799 ale nevydržím jistě dlouho, 

zatím musím nějak se hrabat.“1800 

 

6. 15 Kaván – Živný, spolužáci a přátelé 

Vzhledem k dlouholetému přátelství a vzájemnému pochopení mezi oběma spolužáky, 

malířem a učitelem-knihovníkem, se Kaván nezdráhal Živnému svěřit, a ve svých dopisech 

alespoň částečně naznačoval, co jej trápilo. ,,Odpusťte, prosím Vás, že i teď ještě tak dlouho 

jsem nic nenapsal, už dávno mě bolívá totiž tuze palice, a tu začnu a nemohu ani stránku, už 

mám dlouhý seznam nutných odpovědí, ale nepřemohu, vzdávám se na nemilost. A tak je 

i s malováním zle, kde nedělá dobrotu mazba,1801 musím nechat. … V Jičíně byly jen 

škráby,1802 které jsem tam prodal, neměl jsem odtud nic kalého, a do Bělohradu1803 ztěžka se 

drápnu.1804 Ani počasí tu za nic nestojí.“ 1805 

,,Je těžko zastavit se kdy u Vás nebo Chlumci,1806 jsem skoro rád, když mohu bez 

přestávky projet a teď i s cesty je, a málo kam jedu. Konečně co se mnou, zdivočel jsem 

nadobro.“1807 

,,Odpusťte mně, že píšu málo jsem čím dál zavřenější věru, člověk jako ta naše země čím 

dál tlustší chladná kůra, třeba uvnitř hořel.“1808 

Kaván své dopisy formuloval otevřeně, neměl potřebu příliš před svým dlouholetým 

přítelem skrývat, a připojoval do nich své bezprostřední dojmy. ,,Za pár let i u Kuňku1809 

                                                 
1798 Tj. práce 
1799 Tj. přizvou ho k společnému bydlení. 
1800 Výňatek z ANG, f. FK, č. 61; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001130 (č. 58). Dvojlist formátu 11 x 17,2 cm, 

psáno perem na straně 1–3, datace: /15. 10. 1926/, místo odeslání: /Svobodné Hamry/. Obálka: Slovutný Pán, 

pan Ladislav Živný, spisovatel atd. kustos Národní bibliotéky v Universitní knihovně, Praha−Dejvice, Srbská 7. 

Razítko: 15. 10. 1926, Trhová Kamenice. 
1801 TJ. kde se dobře nemaluje. 
1802 Tj. obrazy. 
1803 Tj. Lázně Bělohrad, kde v nedaleké obci Lukavec Živný pobýval. 
1804 Tj. dostanu. 
1805 Výňatek z ANG, f. FK, č. 12; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001081 (č. 10). Dva listy formátu 10,5 x 16,7 cm, 

psáno perem na straně 1–3, datace: 3. 7. 1905, místo odeslání: Vítanov. Obálka: Velevážený Pán, pan učitel 

Lad Živný, spisovatel atd., Nový Bydžov. Razítko: 3. 7. 1905, Hlinsko v Čechách. 
1806 Tj. Chlumec nad Cidlinou. 
1807 Výňatek z ANG, f. FK, č. 19; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001084 (č. 13). Dvojlist formátu 10,5 x 17 cm, 

psáno perem na straně 1–3, datace: /18. 12. 1905/, místo odeslání: /Vítanov/. Obálka: Velevážený Pán, pan 

Ladislav Živný, redaktor atd. učitel měšť. škol, Nový Bydžov. Razítko: 18. 12. 1905, Hlinsko v Čechách. 
1808 Výňatek z ANG, f. FK, č. 36; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001103 (č. 32). Dvojlist formátu 10,5 x 17 cm, 

psáno perem na straně 1 a 3, datace: /26. 6. 1912/, místo odeslání: [?]. 
1809 Tj. zřícenina hradu Kunětická Hora u Pardubic. 
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rozvezou štěrkaři, a byla to přec pořádná skála. Nic nezůstane docela bez účinku, jen žel, že 

tu na účinky musí toho tolik se obětovat. Ó zle!“1810 

Malíř se připravoval na výstavy1811 a obesílal je svými obrazy, ale navštěvoval i takové, 

kde sám svými díly zastoupen nebyl. ,,Za vědomost o výstavě1812 díky vzdávám, pošlu tedy na 

Velkonoce1813, co jen budu moci. Měl jsem právě zatřískáno do bedničky. Vánoční čas je 

strašně tmavý a lidé prý také nechodí do výstavy tolik jako jindy ani.“ 1814 

,,Míním dost vážně se podívat v lednu na Laudovu1815 výstavu do Hořic a k uč. 

J. Kyselovi1816 arci. Škoda jen, že hlavně bývá galerie na Habru1817 otevřena v neděli. Jde-li 

nějak spojiti, abych se stavěl v Bydžově,1818 vyšpekulíruju,1819 ale to všecko je co nejméně 

jisto, pročež ničeho ve svých pořádcích ani myšlenkách neměňte, prosím Vás.“ 1820 

,,Hodlám se podívati do mladobolesl. výstavy1821 a do Krkonoš:  do výstavy podle toho, 

jak bude míti kdy bratr,1822 se kterým se chceme sejít. Rozhodně Vám oznámím,  podívali 

bychom se po okolí  Do Boleslavě1823 beztoho taky pojedete.“ 1824 

Na spolužákovy jmeniny Kaván patrně nikdy nezapomenul, a byť se zpožděním, téměř 

vždy mu k tomuto svátku poslal a věnoval jeden ze svých obrazů. V jednom z podobných 

dopisů připomíná také přítele z dob studií na pražské Akademii1825 Jana Honsu1826 ,,Vzpomněl 

                                                 
1810 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001079 (č. 8). List formátu 21 x 29,5 cm, strojopis, datace: 

13. 1. 1905, místo odeslání: Vítanov. Obálka: Vážený Pán, pan Ladislav Živný, spisovatel atd., učitel měšt. škol, 

Nový Bydžov. Razítko: 13. 1. 1905, Hlinsko v Čechách. 
1811 Výčet výstav, kde Kaván vystavoval svá díla, uvádí např. Jitka Boučková in J. BOUČKOVÁ: …, s. 47–51. 
1812 Tj. patrně ,,Výstava mladého umění“ v Jičíně v roce 1906. 
1813 Tj. Velikonoce. 
1814 Výňatek z ANG, f. FK, č. 19; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001084 (č. 13). Dvojlist formátu 10,5 x 17 cm, 

psáno perem na straně 1–3, datace: /18. 12. 1905/, místo odeslání: /Vítanov/. Obálka: Velevážený Pán, pan 

Ladislav Živný, redaktor atd. učitel měšť. škol, Nový Bydžov. Razítko: 18. 12. 1905, Hlinsko v Čechách. 
1815 Tj. patrně Richard Lauda (1873–1929), malíř a grafik nebo jeho bratr Bohuš Lauda (1883–1918), sochař. 
1816 Jan Kysela (1870–1923), viz pozn. č. 1520. 
1817 Na Habru, tj. část města Hořice. 
1818 Tj. Nový Bydžov, kde L. J. Živný působil mezi lety 1899 a 1917. 
1819 Tj. vymyslím. 
1820 Výňatek z ANG, f. FK, č. 29; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001098 (č. 27). Dvojlist formátu 10,5 x 17 cm, 

psáno perem na straně 1–3, datace: /30. 12. 1910/, místo odeslání: /Vítanov/. Obálka: Velevážený Pán, pan 

odbor. učitel Ladislav Živný, spisovatel, Nový Bydžov. Razítko: 30. 12. 1910, Hlinsko v Čechách. 
1821 Tj. výstava v Mladé Boleslavi - ,,Výstava obrazů, plastik literatury a hudby z českého Pojizeří,“ kde Kaván 

vystavoval, v roce 1912. 
1822 Jan Kaván, Honzíček (1876-1935), bratr malíře F. Kavána, viz pozn. č. 256. 
1823 Tj. Mladá Boleslav. 
1824 Výňatek z ANG, f. FK, č. 37; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001104 (č. 33). Dvojlist formátu 10,5 x 17 cm, 

psáno perem na straně 1 a 3, datace: /5. 7. 1912/, místo odeslání: /Vítanov/. Obálka: Slovutný Pán, pan Ladislav 

Živný, spisovatel atd., odb.učitel, Nový Bydžov. Razítko: 5. 7. 1912, Hlinsko v Čechách. 
1825 Tj. Akademie výtvarných umění v Praze (AVU), viz pozn. č. 20. 
1826 Tj. Jan Honsa (1873–1937), český malíř, grafik a pedagog, absolvent krajinářské třídy profesora Julia 

Mařáka a později Antonína Slavíčka na AVU v Praze. 
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jsem zas pozdě na Váš svátek1827 (byl tu kamarád mistra Honsa1828 právě) pročež zachraňuju, 

co se dá; buďte hodně zdráva a šťastné prázdniny.“1829 

Při další příležitosti oslavy svátku zmiňuje také návrh na Živného ex libris, který Živný 

ale patrně neobdržel. ,,Mazbu1830 jsem poslal tak, ke svátku,1831 u vítězoslávě, že jsem se 

podíval taky do kalendáře jednou. Zdálo se, že už budete doma, patrně věřím ve státní 

podpory tak málo. Ale potom jste tedy škráb na ex libris1832 neobdržel, sám jsem na poštu 

nedával, ani nebylo rekomando,1833 nýbrž jako kniha; ale odpusťte, snadno co nejdřív udělám 

znova, člověk ani neví, co se ztratí někdy, bude potřeba dát pozor. Listonoš od nás nechodí 

přímo do města, nýbrž pobude ještě půl dne doma ve Rváčově a mívá komise, jak bývá: 

nechce se mu dávat věci s sebou, vezme {kdo} právě jde do Hlinskýho;1834 ale že jsem 

nepozoroval dosud nic chybného, nenapadlo mě dělat jinak. Je to všecko psina,1835 mnoho lidí 

bude začínat od počátku se třískat,1836 než jeden zase dotáhne tak daleko jako Vy a bude míti 

štěstí a prostředky. Podivuhodno, že Vás dávno všecko neomrzelo! Musí se na mizérii 

nemyslit.“1837 

Kromě jmenin Kaván se ženou pravidelně psal svému spolužáku pozdravy k novému 

roku, kdy často bilancoval rok minulý. ,,Vzdáváme Vám i milostpaní upřímné díky za 

laskavou vzpomínku a přejeme šťastný nový rok.1838 My měli letošní mizerný, hlavně že 

stará1839 skoro stále stonala. Musíte se zas přijet sem podívat, mně teď kde pak z domova kam 

se dostat! Teď by se Vám tu nezdálo ale pěkně, často zrovna k zoufání.“1840 

                                                 
1827 Tj. 26. 6., svátek jména Ladislav. 
1828 Tj. Jan Honsa (1873–1937), viz pozn. č. 1826. 
1829 Výňatek z ANG, f. FK, č. 42; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001110 (č. 39). Pohlednice ,,Ateliér Hemský, 

Pardubice – Zelená brána“ formátu 13,5 x 8,5 cm, psáno perem, datace: 26. 7. 1914/, místo odeslání: /Vítanov/. 

Adresa: Velevážený Pán, pan Ladislav Živný, spisovatel, odb.učitel atd, Nový Bydžov. Razítko: 26. 7. 1914, 

Hlinsko v Čechách. 
1830 Tj. obraz. 
1831 Tj. patrně 27. 6., kdy slavil svátek Ladislav. 
1832 Tj. Kavánovu předlohu pro Živného ex libris. Později si Živný nechal vytvořit od J. A. Švengsbíra. 
1833 Tj. doporučeně. 
1834 Tj. do města Hlinska. 
1835 Tj. práce. 
1836 Tj. snažit. 
1837 Výňatek z ANG, f. FK, č. 26; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001095 (č. 24). Dva listy formátu 11 x 17, 3 cm, 

psáno perem na straně 1–3, datace: /28. 9. 1910/, místo odeslání: /Vítanov/. Obálka: Velevážený Pán, pan 

Ladislav Živný, spisovatel atd., odb. učitel, Nový Bydžov. Razítko: 29. 9. 1910, Hlinsko. 
1838 Tj. nový rok 1914. 
1839 Tj. Helena Kavánová (1863–1926), viz pozn. č. 13. 
1840 Výňatek z ANG, f. FK, č. 41; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001109 (č. 38). Pohlednice ,,Otakar Švejda, 

Německý Brod.“ formátu 13, 8 x 9 cm, psáno perem, datace: /prosinec 1913/, místo odeslání: /Vítanov/. Adresa: 

Slovutný Pán, pan odb.učitel Ladislav Živný, spisovatel atd., Nový Bydžov. Razítko: [?, 1913], Hlinsko 

v Čechách. 
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,,Přejeme Vám srdečně šťastné a veselé svátky a Nový rok1841 v plném zdraví i zdaru ve 

všem kulturním podnikání. Myslím, že jsem zapomněl při loučení přát. My měli v pondělí 

nesnáze s posíláním některých koupených věcí na venek ke Štědrému dni, neměli jsme na to 

bedny. 1842 

 

6. 16 Lukavec, Lenešice, Kameničky, Levínská Olešnice 

Někteří Kavánovi spolužáci z AVU v Praze se později kromě vlastního malování 

věnovali v této oblasti pedagogické činnosti, například Antonín Slavíček1843 nebo Bohuslav 

,,Baťka“ Dvořák.1844 Kaván sám snahu o to být učitelem patrně nikdy neprojevil, nepřipadal si 

být tím správným pověřeným člověkem, který by měl do malování někoho zasvěcovat. 

Příležitost k tomu ale měl v roce 1904, kdy si s Živným psal o blíže nezjištěném, malířsky 

nadaném, mladíkovi. ,,Potom by se mohl se mnou přiživit, jistý mladý hoch v Lukavci,1845 

s malířským zřejmým nadáním.1846 Jenže z toho nic nebude mít, při nejlepší mé vůli. Sám nic 

neumím, a toho času ani vůbec nevím, co mám chtít umět, to je definice zoufalství. Nadání 

ovšem má, ale nedostane-li se k někomu pořádnému, aby viděl hodnou odvahu a vzlet, 

např. ke Slavíčkovi,1847 Kalvodovi1848 atd., bude věc těžká. Přijdou-li někteří do Kameniček1849 

(asi 2 hod. odtud)1850 zase jako loni, taky by tam mohl hodně okoukat, napíšu a dojdu tam. Že 

je to s námi psina1851 i s nejkrásnější vyhlídkou, je známo. Slavíček1852 je někdo, a projel 

v kumštu1853 svůj důkladný kapitál. Kdo nemá nic, musí projet život. Odpusťte už nerůžovost 

nálady, mám v hlavě strašně prázdno, celý svět bych teď dokázal otrávit.“ 1854 

Zmíněnému mladému malíři ale Kaván nakonec prostřednictvím Živného některé rady 

ohledně malování předal. ,,Zatím Vám přeju veselé prázdniny, kamkoli zapadnete,1855 a ten 

                                                 
1841 Tj. rok 1937. 
1842 Výňatek z ANG, f. FK, č. 64; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001133 (č. 61). Pohlednice ,,Fr. Kaván: Ostruží“ 

formátu 13,8 x 9 cm, psáno perem, datace: /25. 12. 1936/, místo odeslání: /Libuň/. Adresa: Slovutný Pán, pan 

Ladislav Živný, ředitel universitní a veřejné knihovny atd., Praha XIX−Dejvice, Srbská 7 (opraveno poštou: 

Bubeneč, Bučkova 49). Razítko: 25. 12. 1936, Libuň. 
1843 Antonín Slavíček (1870–1910), viz pozn. č. 274. 
1844 Bohuslav ,,Baťka“ Dvořák (1867–1951), viz pozn. č. 272. 
1845 Tj. blíže nezjištěný mladý malíř z Lukavce. 
1846 Pozn. L. J. Živný. 
1847 Antonín Slavíček (1870–1910), viz pozn. č. 274. 
1848 Alois Kalvoda (1875–1934), viz pozn. č. 1154. 
1849 Kameničky, obec v Pardubickém kraji, kde působili malíři Antonín Slavíček, Gustav Macoun, Bohuslav 

,,Baťka“ Dvořák, Karel Wagner, Jaroslav Sodomka a další, která se stala jejich inspirací. 
1850 Tj. Vítanov, viz pozn. č. 1. 
1851 Tj. patrně, že to není jisté. 
1852 Antonín Slavíček (1870–1910), viz pozn. č. 274. 
1853 Tj. malování. 
1854 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001074 (č. 3). List formátu 21 x 29,5 cm, strojopis, datace: /září 

1904/, místo odeslání: /Vítanov/. 
1855 Tj. budete cestovat. 
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jinoch malovací,1856 aby dřel hodně přírodu, větší věci raději, a ne tak zblízka u toho sedět, co 

nataženou rukou dosáhne. A přivírat na to trochu oči, přiměřovat barvu k barvě, vzdálené ku 

popředí. Pak pro cvik volit motivy všelikých barev, ne jednotvárné. Nebát se! Na ničem 

nezáleží, než aby bez úvah tam hodil, co z dojmu se mu tam máznout chce. Pozorovat déle 

a pak máznout honem. Na paletě míchat co nejmíň. Co možná velké štětce!“ 1857 

 

6. 17 První světová válka  

Válečný konflikt, známý jako první světová válka, zasáhnul do života všech obyvatel 

Rakouska-Uherska. Především do rodin těch, jejichž blízcí byli odvedeni, a následkem toho 

28. 7. 1914 nastoupili svou vojenskou službu.1858 Částečná a později úplná mobilizace, 

v kterou vyústily následky Sarajevského atentátu, ovlivnila život také u Kavánových. 

Odrazila se na malířově zdraví, ale ten měl snahu v malování nepřestávat. ,,Trochu jsem si 

doma zastonal, pročež mně odpusťte, že jsem posud nevyplnil. Ale nějak zařídím, jakmile zase 

pojedu do Krkonoš,1859 nebude už takového pospěchu na tu ani onu stranu. Jen když se zas 

předrželo léto! Myslím, že stejně více nemohu do konce toho řádění zešedivět.1860“1861 

S příchodem první světové války se objevila hrozba odvodu i nad Živným. Kaván celou 

situace kolem válečného konfliktu nesl poměrně špatně a jeho malování spíše stagnovalo. 

Období bylo pro všechny psychicky náročné, ale v Kavánovi převažovaly jeho praktické 

schopnosti, věděl, že se musí postarat o rodinu a živobytí. ,,Díky za vzpomínku laskavou, 

a přijměte přání zdraví a štěstí v N. roce,1862 možno-li. Z Boleslavě?1863 Snad ne z vojny?1864 

poslední lístek jsme dostali z Martinovy boudy.1865 Ani se neptejte, jak mně sedřelo nervy 

                                                 
1856 Patrně tentýž chlapec z Lukavce jako viz dopis LJŽ č. 3. 
1857 Výňatek z PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001085 (č. 14). List formátu 21 x 29,5 cm, strojopis, datace: 

/9. 7. 1906/, místo odeslání: /Hlinsko v Čechách/. Obálka: Velevážený Pán, p. Ladislav Živný, spisovatel at., 

učitel měšť. škol, Nový Bydžov. Razítko: 9. 7. 1906, Hlinsko v Čechách. 
1858 Z. SEDLÁČEK: Počátek první světové války, … 
1859 Tj. do rodné Víchovské Lhoty. 
1860 Tj. mobilizace rakousko-uherské armády k 31. červenci roku 1914, počátek 1. světové války. 
1861 Výňatek z ANG, f. FK, č. 44; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001111 (č. 40). Korespondenční lístek formátu 

14 x 9 cm, psáno perem, datace: /září 1914/, místo odeslání: /Vítanov/. Adresa: Velevážený Pán, pan Ladislav 

Živný, spisovatel atd. odb.učitel, Nový Bydžov. Razítko: [?]. 11.1914, Hlinsko v Čechách. 
1862 Tj. v roce 1915. 
1863 Tj. Mladá Boleslav. 
1864 L. J. Živný se narodil v roce 1872, v době vypuknutí první světové války mu bylo čtyřicet dva let, byl tedy 

ve věku, kdy končila branná v Rakousku-Uhersku branná povinnost. V případě potřeby ale mohli být znovu 

povoláni i muži, kteří tento věk překročili. 
1865 Tj. turistická chata (Martinova bouda) v Krkonoších na úbočí vrchu Vysoké kolo. 
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(vždycky mizerné) kolik měsíců není možno nic malovat, ostatně není potřeba, jinak ale dosud 

mně zle není, na venku snadnější. Nějak bude. … Asi polovic ovsa jsem právě porazil.“1866 

Malířův o deset let mladší bratr Jan1867 byl povolán do armády v roce 1915. Tento rok 

vnímá Kaván jako zlom, v dopisech píše, že od tohoto roku přestal být malířem. 

V Krkonoších musel zastat v hospodářství bratra a postarat se o matku a sestru.1868 Zároveň 

byla nemocná i Helena. 

,,Vzdávám Vám vřelé díky za vzpomínku, v těchto časech tím dražší. Mně by prozatím 

nebývalo zlo, ale od jara jsem přestal býti malířem. Odvedli bratra,1869 jenž tu1870 byl sám na 

práci polní, maminka1871 je stará a sestra,1872 ta spisovatelka, slaboučká. Ač také odírá,1873 co 

může, i u mlátičky točí. Nelze jinak, musím nyní zastávat, zjednat možno málo co, a ovšem 

právě ne, když potřeba. Má každý svého dost. Doma je stará1874 sama, a stůně často, jezdívám 

na 2-3 dny někdy, představíte si, že chvilky kdy nemám, a že někdy se ani hnout nemohu, co je 

starý člověk! K odvodu1875 půjdu koncem září a ovšem budu vzat, hnáty1876 jsou, na jiného se 

nehledí. A tak si nezamaluju buď dlouho, nebo nikdy. Osud bestiální pro chlapa, jenž bez toho 

nemohl vydržet, dobře, že nemá kdy přemýšlet (sháním jen dobré kosy, aby se lehčeji 

síklo1877). A nemohu ani vidět papír, nejprve se na něm tolik krásného nalhalo, a teď je na 

něm tolik zvířecí pravdy (a zvířecí je urážka pro zvěř!). Konec všemu.“1878 

,,Kdyby aspoň bylo počasí, aby se dostal domů ten drobet1879 žita, víc okamžitě člověk 

nemůže žádat, tak daleko již došlo. Dobře, že se nikam nedostanete, aby neprasklo všecko 

lepší. Je dosti toho zalknutí duší v atmosféře této!“ 1880 

S odchodem bratra se Kaván obával i svého vlastního odvodu. Potřeboval především 

zajistit hospodaření, ale Živnému se svěřil také s tím, jak mu malování chybí. Kaván byl 

                                                 
1866 Výňatek z ANG, f. FK, č. 43; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001112 (č. 41). Korespondenční lístek formátu 

14 x 9 cm, psáno perem, datace: /28. 12. 1914/, místo odeslání: /Vítanov/. Adresa: Velevážený Pán, pan Ladislav 

Živný, spisovatel atd., odb.učitel, Nový Bydžov. Razítko: 28. 12. 1914, Hlinsko v Čechách. 
1867 F. KOVÁRNA: …, s. 33. 
1868 M. ZACHAŘ: …. 2009, s. 107. 
1869 Jan Kaván, Honzíček (1876-1935), bratr malíře F. Kavána, viz pozn. č. 256. 
1870 Tj. v Kavánově rodné Víchovské Lhotě. 
1871 Tj. Anna Kavánová, matka F. Kavána. 
1872 Tj. Marie Kavánová, Mařenka, sestra F. Kavána, viz pozn. č. 26. 
1873 Tj. zastává práci. 
1874 Tj. Helena Kavánová ve Vítanově. 
1875 V době vypuknutí válečného konfliktu bylo Kavánovi čtyřicet osm let, jeho branná povinnost skončila už 

před šesti lety, přesto byl povolán, ale odveden nakonec nebyl. 
1876 Tj. ruce. 
1877 Tj. sekalo. 
1878 Výňatek z ANG, f. FK, č. 45; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001115 (č. 44). Dvojlist formátu 10,3 x 17 cm, 

psáno perem na straně 1–3, datace: /1915/, místo odeslání: /Víchovská Lhota/. 
1879 Tj. trocha, malé množství. 
1880 Výňatek z ANG, f. FK, č. 45; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001115 (č. 44). Dvojlist formátu 10,3 x 17 cm, 

psáno perem na straně 1–3, datace: /1915/, místo odeslání: /Víchovská Lhota/. 
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nakonec odveden, ale sloužil jen několik neděl v Josefově. Válka s sebou začala přinášet 

první nedostatky.1881 ,,Vzdávám díky za psaní a zařídím na St. Paku,1882 až budu vědět určitě. 

Na odvod1883 zítra pojedu, ale už byste sotva dostal lístek, neboť je odtud na dlouhé lokte, 

jsme na samotách. S nákladem, prosím snažně, si neračte dělati starostí, je na nejisto. 

Stará1884 z domu1885 poslala chléb čerstvý a přišel sem za 8 dní plesnivý, a to bylo 

rychlozboží.1886“1887  

,,Že mě sebrali, není divno,1888 říkal jsem, té srdeční vady, co mám, bylo málo na váhu. 

Pročež nic dobrého nečekám, vždycky odbudu zlé věci na plus. V Krkonoších ještě asi 14 dní 

bude možno pobýti, a pak doufám, že se na chvilku budu moci k Vám1889 podívat, šel bych pak 

pěšky do Chlumce.1890 Posílat bezpečno není u nás.“1891 

Pro Kavána byla válka spojená s neustálým cestováním, které bylo i pro zdatného horala 

únavné. Přejížděl mezi Českomoravskou vysočinou, kde měl dům, který bylo potřeba 

obstarat, a kde tvořil, a Krkonošemi, kde mu onemocněla maminka. Helena v té době také 

čelila zdravotním komplikacím, a pobývala také u malířovy maminky, a pomáhala se o ni 

starat. ,,Díky za vzpomínku, nyní náhodou jsem ve Vítanově, ale musím nahoru1892 brzo, neboť 

je tam po staru.1893 A čím dál hůř, k tomu žně, a tady ne dobře, včera byla stará1894 

v Brodě1895 u p. rady Zahradnického,1896 bídné se vnitřnostmi většinou. Napíšu třeba, kdy 

budu nahoře,1897 neboť jistě nevím, až jak se starou1898 bude. Nás tento děsný stav nepřetržitý 

už jistě sklátí!“1899 

                                                 
1881 J. KOLMAN-CASSIUS: Kaván, Aleš krajinomalby. Dílo XXVIII, 1937, č. 2, s. 36. 
1882 Tj. Starou Paku. 
1883 V době vypuknutí válečného konfliktu bylo Kavánovi čtyřicet osm let, jeho branná povinnost skončila už 

před šesti lety, přesto byl povolán, ale odveden nakonec nebyl. 
1884 Tj. Helena Kavánová (1863–1926), viz pozn. č. 13. 
1885 Tj. z Vítanova, kde Kavánovi žili mezi roky 1909 a 1922. 
1886 Tj. poslané přednostně. 
1887 Výňatek z ANG, f. FK, č. 47; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001113 (č. 42). Korespondenční lístek formátu 

14 x 9 cm, psáno perem, datace: /28. 9. 1915/, místo odeslání: /Víchovská Lhota/. Adresa: Velevážený Pán, pan 

Ladislav Živný, spisovatel atd. odb.učitel, Nový Bydžov. Razítko: 28. 9. 1915, Jilemnice. 
1888 Tj. odvedli. 
1889 Tj. do Nového Bydžova, kde Živný působil mezi lety 1899 a 1917. 
1890 Tj. Chlumce nad Cidlinou. 
1891 Výňatek z ANG, f. FK, č. 46; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001114 (č. 43). Korespondenční lístek formátu 

13,8 x 9 cm, psáno perem, datace: /1915/, místo odeslání: /Víchovská Lhota/. Adresa: Velevážený Pán, pan 

Ladislav Živný, spisovatel atd. odb.učitel, Nový Bydžov. Razítko: [?], Jilemnice. 
1892 Tj. do rodné Víchovské Lhoty v Krkonoších. 
1893 Tj. nemoc maminky. 
1894 Tj. Helena Kavánová (1863–1926), viz pozn. č. 13. 
1895 Tj. v Německém brodě, nyní v Železném Brodě. 
1896 Pan rada Zahradnický. 
1897 Viz pozn. č. 1. 
1898 Tj. Helena Kavánová (1863–1926), viz pozn. č. 13. 
1899 Výňatek z ANG, f. FK, č. 51; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001120 (č. 48). Pohlednice ,,Josef Mánes: Oldřich 

a Božena“ formátu 13,7 x 9 cm, psáno perem, datace: /červenec 1917/, místo odeslání: /Vítanov/. Adresa: 
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Problematičtější byla také veškerá korespondence, díky Kavánovým častým přesunům, 

i proto, že v Krkonoších bydlel na odlehlejším místě. ,,Píšu nakvap, odpusťte prosím Vás, než 

naši1900 mohli poslat, opozdilo se. Ony jsou tam ode vsi1901 asi 20 minut na kopci, nehodí−li 

se listonošovi, ponechá někde ve vsi, až dodají, kde tamtudy jdou někam. Sestra1902 se 

z domova1903 hnout skoro nemůže, maminka1904 většinou stůně (a dobytek v chlívě). Po celou 

válku nebyla v Jilemnici!1905“ 1906 

,,Možná, že jsem nedostal nějaký dopis Váš nebo Vy můj, jenomže nepamatuju, jak jsem 

dávno vlastně posílal.“1907 

 

6. 18 Živný bibliografem 

Válka kontakty obou spolužáků utlumila, ale nepřerušila. Každý prožíval ústrky 

v rozdílných okamžicích, a musel se s nimi sám vypořádat. Kaván, vědom si svého věku, se 

nemohl úplně zbavit myšlenky povolání do války. ,,…patrně nebudu mít už zas na dlouho 

pohromadě myšlenky, abych mohl psát, možná přes válku. … Už mě dost mrzí svět, věřte mně. 

Ještě je dobře, že člověku je přes 50, možná že na nás nedojde aspoň.1908“ 1909 

Živný se neúnavně angažoval ve Svazu osvětovém1910 a hned zpočátku roku 

1917 uskutečnil přednášku o bibliografii a bibliografických ústavech. Snažil se přesvědčit 

odbornou veřejnost o potřebě zajímat se o informace, a umět jich využívat. Přednáška 

vyvolala bouřlivou diskuzi, předmětem sporů bylo především desetinné třídění, které Živný 

propagoval, a které mělo více odpůrců než příznivců. Nejdůležitějším rozhodnutím, na kterém 

se zúčastnění shodli, byl souhlas s potřebou založení bibliografického ústavu. Živného 

                                                                                                                                                         
Slovutný Pán, pan Ladislav Živný, spisovatel, bibliothekář univer. knihovny, t. č., Nový Bydžov. Razítko: 

Hlinsko v Čechách. 
1900 Tj. maminka se sestrou Marií. 
1901 Tj. Víchovské Lhoty. 
1902 Marie Kavánová, Mařenka, sestra F. Kavána, viz pozn. č. 26. 
1903 Tj. z Víchovské Lhoty. 
1904 Tj. Anna Kavánová, matka F. Kavána. 
1905 Víchovská Lhota náležela k Jilemnici, např. co se týče poštovních služeb, byla nejbližším větším městem od 

Víchovské Lhoty, vzdálená necelých šest kilometrů. 
1906 Výňatek z ANG, f. FK, č. 52; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001121 (č. 49). Dvojlist formátu 10,7 x 17,5 cm, 

psáno perem na straně 1–4, datace: /únor 1918/, místo odeslání: /Pardubice [?]/. Obálka: Slovutný Pán, pan 

Ladislav Živný, spisovatel atd., Praha-Dejvice, Steinerova 7. Razítko: Pardubice. 
1907 Výňatek z ANG, f. FK, č. 52; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001121 (č. 49). Dvojlist formátu 10,7 x 17,5 cm, 

psáno perem na straně 1–4, datace: /únor 1918/, místo odeslání: /Pardubice [?]/. Obálka: Slovutný Pán, pan 

Ladislav Živný, spisovatel atd., Praha-Dejvice, Steinerova 7. Razítko: Pardubice. 
1908 Tj. že nebude povolán a odveden do bojů první světové války. 
1909 Výňatek z ANG, f. FK, č. 49; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001118 (č. 46). Dva listy formátu 11,2 x 17,5 cm, 

psáno perem na straně 1, datace: /18. 4. 1917/, místo odeslání: /Vítanov/. Adresa: Velevážený Pán, pan Ladislav 

Živný, spisovatel odb.učitel atd., Nový Bydžov. Razítko: 18. 4. 1917, Hlinsko v Čechách. 
1910 Svaz osvětový v Praze působil v letech 1906–1925 a zabýval se přednáškovou, knihovní, uměleckou 

a organizační činností. Jeho smyslem bylo podporovat rozvoj československé kultury a zpřístupňovat ji široké 

veřejnosti. Po roce 1925 byl změněn na Masarykův lidový ústav, dále Osvětový ústav a v současnosti organizace 

působí pod názvem Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS). 



192 

 

dlouhodobé snahy dostaly jasné obrysy, při Svazu osvětovém vzniknul knihopisný odbor, 

v jehož rámci měly bibliografické práce probíhat. Vedením ústavu byl jako odborník pověřen 

práce Živný, který se práce okamžitě se zaujetím sobě vlastním ujmul.1911 Kaván za svým 

spolužákem nezůstal pozadu, a začal také opět malovat. ,,Vzdávám vřelé díky za vzpomínku, 

tuze rádi jsme viděli. Kolikrát nedávno jsme uvažovali, jak asi Vám je a taky o Vás ničeho 

nevěděli. Odpusťte, že jsem nehlásil, člověk je ze všeho tak otrlý, že se hne jen na velké 

rejpnutí.1912 Jsem rád, že zas tak nezmarně vyvinujete činnost.1913 Není-li pozdě, poslal bych 

asi za 10 dní, tu budu míti několik věcí doschlých. Trochu jsem maloval zas, a s tím napíšu 

více. Ovšem nám uděláte radost, když přijdete.“1914 

Bibliografická kancelář byla zřízena v Praze, a Živný se proto usadil s manželkou 

v Praze. Život ve velkém městě byl spjat s nemalými finančními výdaji, s kterými se 

bibliograf musel potýkat, a přinesl i určitá rozčarování.1915 ,,Doufám, že už Jste tam 

spokojenější (arci životní poměry horší snad než jinde ještě). Kdybych do Prahy1916 jel, snažil 

bych se pozastaviti na chvíli, jenže kdy pak se stane!“1917 

Kaván měl v Praze z dob akademických studií mnoho přátel a známých, po přestěhování 

Živného i přítele gymnaziálního, pro kterého nové zaměstnání znamenalo velký kariérní 

posun. ,,Potřebuju do Prahy sám ovšem, byl jsem tam za války jednou všeho, a tak bych se na 

skok osmělil vyrušiti.1918 Hlavu mám ale pomíchanou z toho výprasku životního,1919 nic 

kalého1920 se mnou! – Přejeme zatím na místě povolaném1921 všeho nejlepšího.“ 1922 

,,V Praze jsem nebyl kolik let, a rád bych viděl. Velmi výstižně jste ocenil poměry. Jen 

buďte hodně zdrávi, to je hlavní věru. Opětně vzdávám díky mnohé, i stará1923 za vzpomínku, 

zůstávám velkým dlužníkem.“ 1924 

                                                 
1911 J. LIDMILA: Ladislav Jan Živný… 
1912 Tj. Živného přednášku ve Svazu osvětovém, 6. ledna roku 1917 v Praze. 
1913 Tj. založení Bibliografického ústavu, 1. října roku 1917, o který Živný velmi usiloval. Byl ustanoven 

vedoucím ústavu, a přestěhoval se kvůli tomu do Prahy. 
1914 Výňatek z ANG, f. FK, č. 48; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001117 (č. 45). Pohlednice ,,A. Jiras, Koroptev.“ 

formátu 13,8 x 9 cm, psáno perem, datace: /11. 4. 1917/, místo odeslání: /Vítanov/. Adresa: Vážený Pán, pan 

Ladislav Živný, spisovatel atd. odbor. učitel, Nový Bydžov. Razítko: 11. 4. 1917, Hlinsko v Čechách. 
1915 J. LIDMILA: Ladislav Jan Živný… 
1916 L. J. Živný žil v Praze s rodinou v Dejvicích, v Steinerově ulici čp. 7. 
1917 Výňatek z ANG, f. FK, č. 53; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001122 (č. 50). Korespondenční lístek formátu 

14 x 9 cm, psáno perem, datace: /10. 4. 1918/, místo odeslání: /Vítanov/. Adresa: Slovutný Pán, pan Ladislav 

Živný, spisovatel atd. Praha−Dejvice, č. 286. Razítko: 10. 4. 1918, Hlinsko v Čechách. 
1918 Ľ. J. Živný žil v Praze s rodinou v Dejvicích, v Steinerově ulici čp. 7. 
1919 Tj. komplikace spojené s válečným stavem. 
1920 Tj. dobrého. 
1921 Tj. nově vzniklý Bibliografický ústav v Praze. 
1922 Výňatek z ANG, f. FK, č. 52; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001121 (č. 49). Dvojlist formátu 10,7 x 17,5 cm, 

psáno perem na straně 1–4, datace: /únor 1918/, místo odeslání: /Pardubice [?]/. Obálka: Slovutný Pán, pan 

Ladislav Živný, spisovatel atd., Praha-Dejvice, Steinerova 7. Razítko: Pardubice. 
1923 Tj. Helena Kavánová (1863–1926), viz pozn. č. 13. 
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6. 19 Nemoc manželky Heleny, bratra i maminky 

Kavánova manželka Helena byla od roku 1916 nemocná, a její zdravotní stav si vyžádal 

operaci. Veškeré plány na přestěhování se z Vítanova byly odsunuty na neurčito. ,,Uvažovali 

jsme mnohokrát, jaké by nyní bylo stěhování (naštrachali1925 jsme se po světě dost, a máme 

jisté zkušenosti), a ejhle, zrovna jste se stěhovali Vy. Tuze Vás litujeme, místo a sídlo 

zasloužené,1926 což teprve živobytí tam. My bychom ovšem nevydrželi,1927 třebas kolikrát se 

dělají laskominy1928 někam do Č. ráje.1929 Teď teprve amen, měli jsme také děsný čas. 

Stará,1930 jak myslím pamatujete, stonala skoro 2 roky těžce, ale že mezitím byly nějaké 

přestávky, nenapadlo ani někam jíti výš, zdálo se, že dost páni lékaři, co jsme měli, tomu 

rozumějí a pomáhají.1931 Ostatně jí neradili nikam jinam ani a v tom shonu válečném,1932 když 

jsem musil mnoho býti v Krkonoších,1933 odvodech, narukování1934 atd. se na nic kalého1935 

člověk nevzpamatoval. Na konci léta však už vypadalo bídně, jela do Něm. Brodu1936 

sama,1937 a na konci září byla operována.1938 Bylo strašně zlé!, slepé střevo zkažené (což 

nenašel nikdo dříve a jak ji důkladně vyšetřovali!), od toho ještě asi 8 cm střeva, okolo 

v dutině boláky atd. Ležela v nemocnici 7 neděl1939 ještě pak a několikrát měla na mále. 

Většinou jsem byl tam nebo na cestě, co jsme zkusili úzkosti a všeho možného, vyházeli 

mazeb1940 atd. na to, představíte si. Pan MUDr. Zahradnický1941 je ovšem báječný, těžko by ji 

byl kdo jiný zachránil. Sbírá se teď pomalinku,1942 najednou nemůže v tom stáří býti po takové 

děsné věci, ale je pěkné. Nebylo už pomalu místa, kde by jí nebolelo, též v zádech jako 

                                                                                                                                                         
1924 Výňatek z ANG, f. FK, č. 55; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001125 (č. 53). Dvojlist formátu 10,5 x 16,8 cm, 

psáno perem na straně 1–3, datace: /1919[?]/. Obálka: Slovutný Pán, pan Ladislav Živný, spisovatel atd., 

tajemník Českého bibliograf. ústavu, Praha−Dejvice, Srbská 7. Razítko: Hlinsko v Čechách. 
1925 Tj. nastěhovali jsme se. 
1926 Tj. Bibliografický ústav v Praze. 
1927 Tj. stěhování. 
1928 Tj. chuť přestěhovat se. 
1929 Tj. Českého ráje. 
1930 Tj. Helena Kavánová (1863–1926), viz pozn. č. 13. 
1931 V Brandýse nad Orlicí měli Kavánovi ošetřujícího lékaře MUDr. Josefa Novotného, specialistu na žlučové 

a močové kamínky, u kterého se Helena léčila. 
1932 Tj. první světová válka (1914–1918). 
1933 Tj. v rodné Víchovské Lhotě. 
1934 V době vypuknutí válečného konfliktu bylo Kavánovi čtyřicet osm let, jeho branná povinnost skončila už 

před šesti lety, přesto byl povolán, ale odveden nakonec nebyl, pouze sloužil několik neděl v Josefově. 
1935 Tj. pořádného. 
1936 Tj. Německý Brod, nyní Havlíčkův Brod. 
1937 Tj. manželka Helena. 
1938 Helena se nechala operovat na pražské klinice MUDr. Josef Thomayera (1853-1927), českého lékaře 

internisty, zakladatele české školy vnitřního lékařství. Věnoval se chorobám ledvin, srdce a nervového systému. 

Žáka Jana Bohumila Eiselta (1831-1908). 
1939 V Praze u prof. Thomayera, viz pozn. č. 11, absolvovala Helena po operaci následně osmitýdenní léčení 

žlučových kamínků. 
1940 Tj. kolik obrazů bylo potřeba věnovat na lékařské výdaje. 
1941 MUDr. Zahradnický. 
1942 Tj. pomalu se uzdravuje. 
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souchotiny, i to je pryč a jíst chutná. Jak vypadal kumšt, nemusím říkat, všecko na světě jsem 

zanedbal.“ 1943  

Malířův bratr Jan byl rovněž po chirurgickém zákroku. Ve snaze pomoci všem svým 

blízkým Kaván podnikal neustálé přejezdy, mnohdy ve špatném počasí. ,,Doma1944 jsem už 

zas byl dvakrát, neboť tam mají špatné (bratr1945 byl taky dvakrát operován na vojně, 

28 měsíců nebyl ani na dovolené už). Tuhle jsem tam vlezl do nejhoršího,1946 dnes se směju, 

jakou ještě praxi krkonošskou mám, ski1947 jsem tam neměl (zrovna jak se zarazily i vlaky). 

Zatím však tu1948 se konalo taky, a staré1949 se ze strachu o mne tuze přitížilo, naštěstí netrvalo 

dlouho pak. Zprasečili člověku věk!,1950 a to všecko ještě nic proti jiným.“1951 

 

6. 20 Poválečná únava a smutek – nový začátek 

Vznik Československa se nesl v duchu nových začátků a uvolnění, ale následky dlouhé 

nejistoty, nedostatku a únavy z válečného konfliktu byly všudypřítomné. Pozitivně působící 

atmosféra nadcházející doby se střetávala s konci bojů se smutnými okamžiky. ,,Lístek jsem 

doma obdržel, ale než obdržíte odpověď, budu zas už ve Vítanově, mám naspěch domů. Jak 

rád bych se k Vám rozběhl do Jablonce,1952 mám tu stranu rád. Ale pozdržíte se ještě jistě, až 

zas přijdu domů, možná za 14 dní – 3 neděle, pak bychom si někam vylítli1953 třeba. Měli jsme 

to tady tuze smutné právě.1954“1955 

Po pohřbu maminky v roce 1919 byl Kaván krátce nemocen, ale už přemýšlel o dalším 

stěhování, které nakonec realizoval v roce 1922, kdy se usadil s Helenou v Libuni. ,,Do 

Jablonce1956 bych byl přišel, ale bylo mně mizerně. Byl jsem na pohřbu maminčině,1957 jedva 

                                                 
1943 Výňatek z ANG, f. FK, č. 52; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001121 (č. 49). Dvojlist formátu 10,7 x 17,5 cm, 

psáno perem na straně 1–4, datace: /únor 1918/, místo odeslání: /Pardubice [?]/. Obálka: Slovutný Pán, pan 

Ladislav Živný, spisovatel atd., Praha-Dejvice, Steinerova 7. Razítko: Pardubice. 
1944 Tj. v rodné Víchovské Lhotě. 
1945 Jan Kaván, Honzíček (1876-1935), bratr malíře F. Kavána, viz pozn. č. 256. 
1946 Tj. patrně špatné počasí. 
1947 Tj. lyže. 
1948 Tj. ve Vítanově. 
1949 Tj. Helena Kavánová (1863–1926), viz pozn. č. 13. 
1950 Tj. jak válečný stav zkomplikoval lidské životy. 
1951 Výňatek z ANG, f. FK, č. 52; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001121 (č. 49). Dvojlist formátu 10,7 x 17,5 cm, 

psáno perem na straně 1–4, datace: /únor 1918/, místo odeslání: /Pardubice [?]/. Obálka: Slovutný Pán, pan 

Ladislav Živný, spisovatel atd., Praha-Dejvice, Steinerova 7. Razítko: Pardubice. 
1952 Tj. Jablonec nad Nisou. 
1953 Tj. spolu vyšli. 
1954 Tj. úmrtí Kavánovy matky, Anny Kavánové. 
1955 Výňatek z ANG, f. FK, č. 54; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001123 (č. 51). Korespondenční lístek formátu 

13,7 x 8,6 cm, psáno tužkou, datace: /3. 8. 1919/, místo odeslání: [?]. Adresa: Slovutný Pán, pan Ladislav Živný, 

spisovatel, ředitel universit. Knihovny, t. č. Jablonec/Jizerou. Razítko: 3. 8. 1919. 
1956 Tj. Jablonec nad Nisou. 
1957 Tj. Anna Kavánová, matka F. Kavána. 
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jsem dorazil, v noci jsem šel pěšky z Horek1958 (víte−li, kde je u nás, na kopci mezi Lhotou,1959 

Roudnicí1960 a Křížlicemi1961) pak o pohřbu do Poniklé,1962 nazpět velmi do kopce, byl jsem 

trop na nohy,1963 a pak poležel. Do Vítanova jsem lístek už neobdržel, ačkoli máloco se ztratí, 

obyčejně bylo, jen když spletli buď s Vítanovem kdesi u Jablonného, nebo zas se Hlinskem na 

Moravě, totiž na poště se stane, listonoše máme velmi spolehlivého. Měl jste přijeti zas jednou 

se podívat sem! Byl jsem jinak už jen trochu ve Svratce.1964 To víte, že bych tuze rád Vás viděl 

a o republice zvěděl.1965 V Jablonci1966 si to každý chválí, no je tam dobrý lid a se živobytím 

dosti dobré též. My se hodláme, až bude možno, přetáhnouti1967 zas pro lepší zdraví na stará 

kolena k Turnovu,1968 což bude strašná operace,1969 nevím povede−li se, a kdy k tomu!“ 1970 

,,Mazby,1971 to víte, bych s radostí poslal, škoda, že je na krátko,1972 sic stejně hned tak 

něco nenamaluju, jsem příliš zbědačen1973 na duchu teď, odpusťte teda, vynahradím 

jednou.“1974 

Smutné zprávy vystřídaly ty radostné a Kaván v roce 1919 zmiňuje svatbu schovanky, 

které prodejem obrazů přispěl na věno. Kromě Heleniny nemoci to byl jeden z důvodů, proč 

Kaván zatím nemaloval. Přesto všechno, i přes určitou odevzdanost, si udržoval typický 

mírně rezervovaný optimismus. ,,S námi je zas taková motanice,1975 že bych musil náramně 

dlouhé psaní na vysvětlenou psát, abyste si z toho něco vybral.1976 Hlavní neštěstí, že Vám 

nemohu docela ničím vyhověti,1977 snažně za odpuštění prosím, já teď nemaluju asi 5 neděl, 

a před tím jsem krám vyprodával.1978 Vdávali jsme schovanku, muselo se jí něco přidávat.1979 

                                                 
1958 Tj. Horka u Staré Paky. 
1959 Tj. Víchovskou Lhotou. 
1960 Roudnice, tj. obec u Jestřabí v Krkonoších. 
1961 Křížlice, tj. obec nad Víchovskou Lhotou. 
1962 Tj. obec v údolí řeky Jizery. 
1963 Tj. nemocen s nohami. 
1964 Tj. obec mezi Hlinskem v Čechách a Poličkou. 
1965 Tj. o politické situace nově vzniklé Československa. 
1966 Tj. Jablonec nad Nisou. 
1967 Tj. přestěhovat. 
1968 Od srpna roku 1922 do podzimu roku 1925 žili Kavánovi v Libuni, obci nedaleko Turnova. 
1969 Tj. složité stěhování. 
1970 Výňatek z ANG, f. FK, č. 56; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001124 (č. 52). Dvojlist formátu 10,5 x 16 cm, 

psáno perem na straně 1–3, datace: /konec října 1919/, místo odeslání: /Vítanov/. Adresa: Slovutný Pán, pan 

Ladislav Živný, spisovatel atd., správce bibliograf. ústavu, Praha−Dejvice, Srbská 7. Razítko: Hlinsko 

v Čechách. 
1971 Tj. obrazy. 
1972 Tj. narychlo. 
1973 Tj. zbídačen. 
1974 ANG, f. FK, č. 56; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001124 (č. 52). Dvojlist formátu 10,5 x 16 cm, psáno perem 

na straně 1–3, datace: /konec října 1919/, místo odeslání: /Vítanov/. Adresa: Slovutný Pán, pan Ladislav Živný, 

spisovatel atd., správce bibliograf. ústavu, Praha−Dejvice, Srbská 7. Razítko: Hlinsko v Čechách. 
1975 Tj. situace. 
1976 Tj. pochopil. 
1977 Tj. prodat či zapůjčit obraz. 
1978 Tj. prodával obrazy. 
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Bylo to právě, když stará1980 nejvíce stonala, a jsem od té doby na vše sám, ale úplně. … Se 

starou1981 bylo dost zle, pár nocí se nespalo, vaření, mytí, všecko možné, psí život, ale co 

platno, však bude zase lépe.“1982 

,,Nevykládejte ve zlém, odmlčím−li se, dílem je jen proto, že teď je psina1983 živobytí, 

těžko dost udržovat, obzvláště, že člověk nemládne, a stará1984 často churaví hodně. 

Odprašuje se jen, co je nejvíc na krku,1985 na méně nutné nedojde.“ 1986 

V závěrech dopisů Kaván se skromností sobě vlastní, hraničící se sebepodceňováním, 

připojuje stejně jako u obou předešlých korespondentů slova díků, vzpomínek a přání všeho 

nejlepšího. ,,S prosbou velkou, abyste se na mně proto nehněval, situaci zlou vidíte, jsem Vám 

povždy v úctě srdečné oddaný Fr. Kaván baráčník, - t. č. Lhota Víchovská“1987 

,,Zatím mně, prosím Vás, odpusťte, napravím snad, přeje Vám zdaru a zdraví v úctě 

srdečné vždy oddaný Franta“ 1988 

Mnohé z nich vypovídají také o malířově vytíženosti. ,,Odpusťte, že Vám tak psaní 

slátám, mám teď všeliké divné práce a já v kvaltu přijdu hned o hlavu.“ 1989 

,,Obšírnější vypsání věcí pošlu s obrázky, zatím Vám mnohokráte děkuji za veškeré 

nezasloužené dobré mínění a uctivě pozdravuji Paní. Povždy v úctě srdečné oddaný“1990 

,,Buďte hodně zdráv, uctivě pozdravujeme milostpaní, nevyrušujte se a odpusťte, že 

zatím musím tak odbýti. V úctě srdečné vždy oddaný F. Kaván.“ 1991 

                                                                                                                                                         
1979 Tj. přidat peníze na věno. 
1980 Tj. Helena Kavánová (1863–1926), viz pozn. č. 13. 
1981 Tatáž. 
1982 Výňatek z ANG, f. FK, č. 56; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001124 (č. 52). Dvojlist formátu 10,5 x 16 cm, 

psáno perem na straně 1–3, datace: /konec října 1919/, místo odeslání: /Vítanov/. Adresa: Slovutný Pán, pan 

Ladislav Živný, spisovatel atd., správce bibliograf. ústavu, Praha−Dejvice, Srbská 7. Razítko: Hlinsko 

v Čechách. 
1983 Tj. složité. 
1984 Tj. Helena Kavánová (1863–1926), viz pozn. č. 13. 
1985 Tj. pracuje se na tom. 
1986 Výňatek z ANG, f. FK, č. 57; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001126 (č. 54). Dvojlist formátu 10,5 x 17 cm, 

psáno perem na straně 1–3, datace: /3. 8. 1920/, místo odeslání: Vítanov. Obálka: Slovutný Pán, pan Lad. Živný, 

spisovatel, bibliograf atd. Praha−Dejvice, Srbská 7. Razítko: 3. 8. 1920, Hlinsko v Čechách. 
1987 Výňatek z ANG, f. FK, č. 3; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001075 (č. 4). Dvojlist formátu 11 x 17,2 cm, psáno 

perem na strana 1–3, datace: 12. 12. 1904, místo odeslání: Víchovská Lhota. Obálka: Vážený Pán, pan Ladislav 

Živný, spisovatel atd. učitel měšť. škol, Nový Bydžov. Razítko: 12. 12. 1904, Jilemnice. 
1988 Výňatek z ANG, f. FK, č. 26; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001095 (č. 24). Dva listy formátu 11 x 17, 3 cm, 

psáno perem na straně 1–3, datace: /28. 9. 1910/, místo odeslání: /Vítanov/. Obálka: Velevážený Pán, pan 

Ladislav Živný, spisovatel atd., odb. učitel, Nový Bydžov. Razítko: 29. 9. 1910, Hlinsko. 
1989 Výňatek z ANG, f. FK, č. 8; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001078 (č. 7). Dvojlist formátu 10,5 x 16,8 cm, 

psáno perem na straně 1–3, datace: 3. 1. 1905, místo odeslání: Vítanov. Obálka: Velevážený Pán, pan Lad. 

Živný, spisovatel, učitel měšt. škol, Nový Bydžov. Razítko: 4. 1. 1905, Hlinsko v Čechách. 
1990 Výňatek z ANG, f. FK, č. 13; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001083 (č. 12). Zálepka formátu 12 x 7,7 cm, 

psáno perem, datace: /11. 12. 1905/, místo odeslání: /Hlinsko/. Adresa: Velevážený Pán, pan Lad. Živný, učitel, 

spisovatel atd., Nový Bydžov. Razítko: 11. 12. 1905, Hlinsko. 
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,,Zatím není možné ani více psát a Vy se taky nevyrušujte, máte jistě kvalt1992 rovněž. 

Přeji zdraví a vše dobré v úctě srdečné vždy oddaný F. Kaván.“1993 

 

6. 21 L. J. Živný – František Kaván 

Korespondence neodráží bezprostředně Živného veřejně nejznámější činnost, tedy 

především navazování styků s anglickým a americkým knihovnictvím, kterému si přál 

přiblížit české prostředí, ani jeho snahy kolem knihovnického zákonodárství. Dá se 

předpokládat, že s Kavánem raději sdílel především umělecké a literární otázky, tedy zájem 

o obory, které oba spojily již na hradeckém gymnáziu. Po několika letech od maturity 

obnovili své přátelství díky Živného společenským aktivitám v Novém Bydžově, kdy pořádal 

umělecké výstavy. Vzájemná korespondence krajináře a literárního vědce odráží přátelské 

vztahy obou spolužáků, jejich čtenářské zájmy, vzpomínky na studia, z největší části malířovy 

obrazy, které Živný nejen vystavoval, ale také zprostředkovával jejich další prodej.  

Živný s Kavánem sdílel zážitky spojené se studijními pobyty v Anglii a následní snahy 

uplatnit znalosti, které tam získal, i v českém prostředí. Byť malíř nebyl do knihovního oboru 

hlouběji zasvěcen, a to, co o knihovnictví věděl, znal s největší pravděpodobností od Živného, 

neopomenul svého spolužáka povzbudit a podpořit jej. Nepostrádal empatii a uměl 

odhadnout, s jakými problémy se Živný ohledně realizace svých bibliografických 

a knihovědných nápadů potýkal. 

Živného vědecké aktivity a úspěchy jsou podchyceny v dostupné literatuře, hodnotí 

a dále zpracovávají výsledky jeho celoživotní práce, které podřídil svůj pracovní i soukromý 

život. Edičně zpracovaná korespondence představuje Živného jako Kavánova přítele, člověka, 

který v sobě v dobré víře aktivního umělce-výtvarníka spíše utlumil, aby se mohl věnovat 

vědě. Oslovením svého dávného spolužáka Živný opět cestu k obrazům našel, a snažil se 

Kavána zahrnout do výstav, které začal v Novém Bydžově pořádat. Podařilo se mu prolomit 

Kavánovy ostychy a navázal s ním dlouholetou spolupráci, výstavní i prodejní, kdy sám 

zprostředkovával další prodej malířových obrazů. Živný během svého bádání neustále více 

vnímal potřebu dobré práce s informacemi, jejich třídění a využívání. V této souvislosti si 

přál, aby Kavánovo dílo došlo většího zhodnocení a nechtěl, aby malíř upadnul v budoucnu 

                                                                                                                                                         
1991 Výňatek z ANG, f. FK, č. 49; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001118 (č. 46). Dva listy formátu 11,2 x 17,5 cm, 

psáno perem na straně 1, datace: /18. 4. 1917/, místo odeslání: /Vítanov/. Adresa: Velevážený Pán, pan Ladislav 

Živný, spisovatel odb.učitel atd., Nový Bydžov. Razítko: 18. 4. 1917, Hlinsko v Čechách. 
1992 Tj. naspěch. 
1993 Výňatek z ANG, f. FK, č. 30; PNP, f. FK, sign. LA 71/71 001135 (Č. 63). List formátu 10,4 x 17 cm, psáno 

perem na straně 1 a 3, datace: /31. 12. 1904/, místo odeslání: /[?]/. Obálka: Velevážený Pán, pan Ladislav Živný, 

spisovatel atd. odbor. učitel, Nový Bydžov. Razítko: nečitelné. 
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v zapomnění. Sám se snažil přimět jej k vytvoření alespoň částečného soupisu malířových 

obrazů, ale Kaván o tom ve své skromnosti nechtěl slyšet. Ve vzájemné korespondenci 

přečkali oba spolužáci první světovou válku, která s sebou přinesla pro oba složité období, 

Kaván v důsledku odvodu svého bratra přestal malovat a stal se o rodinné hospodářství 

a Živný byl nucen přerušit své kontakty se zahraničím a upustit od své obsáhlé vědecké práce. 

V takto vedeném korespondenčním dialogu se ale mohli nakonec těšit ze vzájemných úspěchů 

a veřejného uznání.  

Živný sám uvádí, že poslední dopis, který od Kavána obdržel, byl z roku 

1936 u příležitosti malířových sedmdesátých narozenin. Dá se předpokládat, že se oba 

spolužáci ještě mohli setkat při výstavních příležitostech v Praze, ale dopisy se o tom již 

nezmiňují. Zrušení Bibliografického ústavu, který Živný vybudoval, v roce 1925 pro něj bylo 

velmi náročné, ale stal se ředitelem Národní a univerzitní knihovny v Praze. Po deseti letech 

odešel na odpočinek a přenechal pokračování své celoživotní práce dalším. Po malířově smrti 

sepsal na žádost S. Klíra také vzpomínku na Kavána. Své vyprávění sestavil na základě 

dopisů, které si oba spolužáci za třicet dva let vyměnili. Za svého života mu Kaván nedovolil 

sestavit soupis jeho děl, ale Živný tak alespoň částečně učinil ve zmíněném textu, věděl, že si 

Kaván zhodnocení své práce zaslouží a alespoň tímto malým krokem se na něm mohl také 

podílet. Živný v ústraní prožil druhou světovou válku, zemřel v Praze 17. března roku 

1949.1994  

Živného současníci jej líčili jako skutečného odborníka, kterého neodradil ani častý 

neúspěch, ani nesouhlas části odborné veřejnosti, zároveň jako skromného, tichého člověka, 

který se stranil větší společnosti.1995 Svůj život zasvětil oddané službě československého 

knihovnictví.1996 Díky Kavánovým dopisům lze knihovníka a bibliografa poznat také jako 

velkého příznivce umění, který nikdy nezapomněl na svou malířskou duši, podnikavého 

a zdatného jedince a dobrého přítele, který uměl Kavána pochopit, přál si, aby byl doceněn, 

a snažil se tomu pomoci. 

  

                                                 
1994 J. LIDMILA: Ladislav Jan Živný… 
1995 Tamtéž. 
1996 Parte Ladislava Jana Živného. PNP, f. LJŽ, kart. č. 1. 
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Závěr 

 

Český krajinář, básník a překladatel František Kaván po celý svůj život udržoval živou 

korespondenci se členy své rodiny, malířskými kolegy, ve velké míře s kupci, prodejci 

a dalšími zájemci o jeho obrazy. Mnohá výměna dopisů přerostla postupem času v přátelství, 

jak se stalo u Františka Topiče, Oldřicha Blažíčka a Ladislava Jana Živného, ale i v bližší 

vztah a následně sňatek, jako se stalo u Pavly Kavánové-Šírové. Prostřednictvím 

korespondence F. Kavána spojili všichni své životní příběhy v předkládané edici.   

Při tvorbě edice jsem zvolila metodu tematicky řazených výňatků jednotlivých edičně 

zpracovaných dokumentů a zasadila je do kontextu. Touto metodou jsem zpracovala svou 

diplomovou práci, zpětně jsem ji uplatnila i v mé bakalářské. Jejich spojením a vzájemným 

provázáním vznikla předkládaná rigorózní práce. Z více jak dvě stě padesáti samostatných 

dopisů tímto způsobem vznikly nové celky, které tak získaly větší prostor, než se jim 

dostávalo v původních dokumentech, a v jejichž rámci téměř zanikly. Čtenáři tak umožní 

všímat si dalších, při běžném čtení snadno opominutelných aspektů, které mohly být pro 

pisatele v součtu podstatnější, než bychom sami odhadovali. S narůstajícím odstupem času je 

složité určit, do jaké míry se pisatel danou záležitostí zabýval. Přestože vážnost informace, 

kterou ve svých dopisech uvádí, lze pouze tušit, četnost jednotlivých výňatků s podobnou 

tematikou tomu může napomoci. Plnotextové edice zpřístupněných dokumentů jsou součástí 

mých předchozích prací. V budoucnu je tak možné s nimi opět pracovat a podobným 

způsobem spolu konfrontovat další umělce a představitele české kultury. 

František Kaván se na základě předkládaných dopisů pro svou druhou manželku Pavlu 

Kavánovou-Šírovou může jevit místy jako úzkostlivý a lítostivý pán v letech, kterým do jisté 

míry určitě byl. Zároveň ale korespondence prostoupená osobními, rodinnými a pracovními 

tématy představuje vytrvalého, pracovitého a opět velice zamilovaného muže, odhodlaného 

učinit pro Hvězdu svého života téměř cokoliv. 

Korespondence s L. J. Živným probíhala v přátelském, literárním, výstavním a převážně 

praktickém duchu. Dá se předpokládat, že při hledání umělců, kteří by se účastnili jeho 

výstav, oslovoval Živný podobným způsobem více svých současníků, ať už těch, které znal 

osobně, nebo jen skrze jejich tvorbu. Soubor dopisů s Kavánem jako s dlouholetým 

spolužákem, malířem a literárně vnímavým člověkem bude patrně jediným svého druhu 

v jeho korespondenci. Živného jméno je spojeno především s počátky české knihovědy 

a bibliografie, ale není zakořeněno v širším povědomí. Tomuto houževnatému, byť tichému 

člověku, vděčíme za namáhavou a ústrky provázenou práci, kterou vytvořil nezbytné základy 
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těchto vědních oborů, na kterých mohli začít stavět další. Zajímavým zjištěním je skutečnost, 

že Živný sám byl přesvědčen o potřebě soupisu malířova díla. Několikrát se Kavána pokoušel 

přemluvit ke spolupráci, ale ten na to ve své skromnosti hraničící se sebepodceňováním 

nechtěl přistoupit. Živný pořídil alespoň soupis obrazů z výstavy v Novém Bydžově z roku 

1907, který opatřil cenami obrazů, byť si sám uvědomoval, že nejpřínosnější by bylo uvedení 

vročení obrazů, které ale s odstupem času nedovedl přesně určit. Dva spolužáci zformovaní 

hradeckým gymnáziem se záhy po maturitě vydali různými směry, ale po celý život je 

spojovala snaha přispět k oslavě české kultury, její krajiny a literatury. 

Setkání dvou českých krajinářů vyústilo v dopisy plné motivace, vzájemné podpory 

a uznání. Oldřich Blažíček, malíř, který svá díla hojně prezentoval, účastnil se zahraničních 

výstav, přednášel na vysoké škole a angažoval se v uměleckých spolcích, vedl korespondenci 

s mnoha dalšími umělci a předními představiteli tehdejšího společenského života. V Kavánovi 

našel přítele, vzájemné porozumění, a do jisté míry podobné vnímání české krajiny. Oba 

krajináře spojovala častá a intenzivní práce v plenéru, kterou spolu patrně osobně mnohokrát 

probírali, a příležitostně si o ní psali. Malíře dělilo dvacet jedna let života, ale věkový rozdíl 

v jejich konverzaci není znát. Uznání napsané v dopise můžeme vnímat jako velmi upřímné, 

protože vzájemné dopisy nebyly určeny veřejné prezentaci, a nepotřebovaly se svým obsahem 

přehnaně zalíbit. Spojovalo je krásné a inspirující dětství, provázené drsným životem 

v Krkonoších a na Českomoravské vysočině, které oba zachytili ve svých vzpomínkách. 

Kaván neměl ambice se prosadit ve veřejném životě, Blažíček se této příležitosti chopil, stal 

se děkanem ČVUT a dlouholetým předsedou spolku JUV. Neváhal se také osobně zasadit na 

řešení falzátorské aféry v roce 1934, čímž pomohl očistiti nejen své jméno, ale i jméno 

Kavánovo. Období posledních let tvorby je v literatuře v případě Kavána i Blažíčka méně 

zmiňované. Korespondence přispívá k poznání třicátých a čtyřicátých letech minulého století, 

kdy se začali potýkat s komplikacemi způsobenými malováním v extrémních zimních 

podmínkách, oba zimní krajináři tak vykupovali svá díla i zdravím. Jejich cesta mezi přední 

české malíře pro ně nebyla snadná, ale vydobytá velmi tvrdou prací a provázená finančními 

limity. S pomocí podporovatelů a mecenášů z řad akademiků, úředníků i šlechty byla ale 

nakonec úspěšná. 

Korespondence s nakladatelem a majitelem Topičova salonu je toho důkazem. Není 

možné s jistotou říci, jestli bylo setkání F. Kavána s F. Topičem natolik osudové, že kdyby 

k němu nedošlo, neznali bychom dnes českého krajináře z podkrkonošské Víchovské Lhoty. 

Díky dopisům je ovšem jisté, že Kavána rozhodně ovlivnilo, získal zakázky, možnost svá díla 

vystavovat, a díky tomu je také prodat. Topič nad ním držel jistý patronát, podpořil ho 
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finančně a zároveň si od něj nechal malovat obrazy pro své soukromé potřeby. Poskytnul mu 

proto příležitost k malířským pobytům ve Chvalíně, které se v Kavánově tvorbě také odrazily. 

V neposlední řadě Topič mladého malíře uvedl mezi umělce, jejichž díla se stala oblíbenými, 

bylo je vidět, možné si je přát, objednat a koupit, což Topičův salon poskytoval pražské 

i mimopražské veřejnosti. 

Edičně zpracované dopisy stále doplňují a oživují informace o uměleckém odkazu 

malíře F. Kavána. Od námětů jeho obrazů, jejich vzniku, formátu, adjustaci, prodejní ceně, 

pojistné částce a vystavování až po jejich obdivovatele, sběratele a kupce. Korespondence 

vypovídá o mecenášství, spolkové činnosti, širším pohledu na soudobé umění i situaci, se 

kterou se Kaván musel vypořádat po vypuknutí první světové války. Převzal po bratrovi, 

který byl odveden, hospodářství v Krkonoších a vzdálil se tak malování. Kavánova 

v literatuře často zmiňovaná citlivá povaha a zranitelnost se dopisech ukázala jako spíše 

odevzdanost, tichý vzdor a nucené smíření se se situací, které kompenzoval neutuchající 

aktivitou a pracovním nasazením, které ovšem nezahrnovalo malování. Kavánovi samotnému 

ani jeho tvorbě neprospívalo, pokud se utápěl ve vlastních myšlenkách, v jádru věděl, že vše 

musí kvůli svým blízkým přestát, a nenechat se nastalými okolnostmi zlomit. Především 

korespondence manželce představuje malířův všední den provázený jistou rutinou, která ho 

patrně ale netrápila. Neustálým dobrodružstvím pro něj byla krajina, její proměnlivost 

v denních i ročních dobách a okolní příroda včetně domácích zvířat a zahrady. Z dopisů více 

vystupuje Kavánova povaha, přístup k životním situacím, velmi blízký citový vztah k rodině, 

ale také záliby a smysl pro humor. 

Cílem práce není souhrnně hodnotit Blažíčkovo malířské umění, ani Živného aktivity 

v oblasti bibliografie a desetinného třídění či odkaz Topičova salonu a jeho jména. Náplň 

oborů, díky kterým se zmínění pánové zapsali do povědomí veřejnosti, zhodnotili ve větší či 

menší míře již jiní. Edice vybraných souborů jejich korespondence je dalším, ale nikoliv 

konečným příspěvkem k jejich dalšímu poznání. Díky podstatě pramene osobní povahy je 

možné skrze dopisy objevovat další méně známé životní osudy adresátů a vymanit je tak 

v některých případech ze stroze a chladně působících formulací slovníkových hesel. Myslím 

si, že díky korespondenci je možné jejího pisatele osvobodit od zažitých stereotypů, které 

o něm stvořila daná doba, odkrývat stránky, které se dosud nedostaly do širšího povědomí. 

Archivní prameny v tomto směru nejsou zdaleka ještě vyčerpány. Korespondence jako 

pramen osobní povahy se sice dá jistým způsobem měřit, můžeme spočítat její listy nebo určit 

její chronologický rozsah, ale její výpovědní hodnotu nelze striktně podřídit konkrétním 

pravidlům. Prostupují ji osobní dojmy a pocity, nelze ji jednoznačně svázat a přizpůsobit 
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pouze jediné normě. Dopisy ke čtenáři promlouvají samy o sobě, stačí je pouze trochu 

usměrnit, popřípadě přizpůsobit jejich formu a nechat je vyprávět příběh, který na ně byl 

napsán 

Příběhy čtyř mužů, kteří jsou základním kamenem této práce, spojovaly v některých 

případech podobné rodinné osudy. Manželství F. Kavána a L. J. Živného zůstala bezdětná. 

Živný s manželkou Emílií zasvětili život českému knihovnictví. F. Kaván byl dvakrát ženatý 

a zasvětil svůj život české krajině. Rodinný život mu obohacovala sestra Marie, bratr Jan 

a bratrovy děti. O. Blažíček a F. Topič byli oba otci synů, kteří šli v jejich šlépějích, Topičův 

syn Jaroslav se angažoval v rodinném podniku a Blažíčkův syn Oldřich Jakub byl historikem 

umění. Shodou okolností přešla rodinná tradice na dcery synů, a tak v další generaci 

podporovala Topičův odkaz Milada Blekastad-Topičová a v případě Oldřicha Blažíčka tak 

stále činí jeho vnučka Naděžda Blažíčková-Horová. 

Předkládaná edice je dalším střípkem k poznání českého krajináře Františka Kavána, 

sledující jeho osudy od opuštění Mařákovy krajinářské třídy na výtvarné akademii až po závěr 

jeho života. Kavánovými vlastními slovy ,,malíře se sedmimílovými botami, který se 

nejraději proháněl ve sněhu“ až po ,,malíře, který byl stářím sepřaden.“ Dotváří obraz života 

a díla malíře České Sibiře a Českého ráje, portrétisty českého kraje, jehož blížící se 

150. výročí narození si připomeneme za dva roky. 
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