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Edice 
 

Ediční poznámka 

Edice představuje užší výběr písemností, které vystihují události nejrušnějšího období 

okolo budování pomníku Jana Žižky. Stěžejní prameny pochází z osobních fondů Bohumila 

Kafky a Karla Dvořáka, uložených v Archivu Národní galerie v Praze a z fondů v Archivu 

hlavního města Prahy, a to z fondu Sboru pro zbudování Památníku národního osvobození a 

pomníku Jana Žižky z Trocnova na vrchu Žižkově. 

Přepisy písemností jsou pro snadnější orientaci řazeny chronologicky do jednotlivých 

tematických oddílů: Důsledky poslední soutěže, Zadání pomníku a sochařská práce, Posudky, 

Spor o podobu pomníku Jana Žižky, Osudy „velkého ateliéru“. 

První oddíl s názvem Důsledky poslední soutěže se věnuje především reakcím na postup 

Spolku. Oproti očekávanému vypsání užší soutěže následovalo přímé zadání zakázky 

konkrétnímu umělci. Nachází se zde jednak podmínky poslední soutěže a závěrečný zápis 

poroty, jednak společné dopisy jejích účastníků, kteří jednání Spolku zavrhli a domáhali se 

nadále vyhlášení užšího soutěžního klání jen mezi oceněnými. Následně do dění vtáhli i 

hospodářské korporace, a to Odborovou organizaci československých výtvarníků a Syndikát 

výtvarných umělců. Do této skupiny patří i písemnosti ke Kafkovým sporům s Josefem 

Mařatkou a Ladislavem Šalounem a pak i s Karlem Dvořákem. 

Pod titulem Zadání pomníku a sochařská práce se kromě zadávacího listu nacházejí záznamy 

z Kafkova zápisníku a korespondence. Ta je adresována Kafkově rodině, která tak získávala 

informace o sochařově činnosti. Dále se jedná dopisy mezi autorem pomníku a odbornými 

znalci, a to především z oboru historie. K přehlédnutí vývoje sochařské práce přispívají 

nemalou měrou znalecké posudky z let 1932, 1935 a 1937. 

Spor o podobu pomníku dokumentuje opět Kafkův zápisník, úřední písemnosti, např. žaloba 

Bohumila Kafky proti Spolku či rozsudek smírčího soudu, a korespondence vydávající 

svědectví o připomínkách k pomníku a o průběhu sporu o pojetí pomníku. 

Poslední část edice dokládá další využití Kafkova ateliéru ve Střešovicích prostřednictvím 

dopisu Berty Kafkové a zápisu Ústředního národního výboru. Naznačují další využití stavby 

pro potřeby vybudování pomníku J. V. Stalina. 

Kafkovy osobní zápisky dochované jak ve formě volných listů, tak i svázané, se týkají hlavně 

studia sochařského námětu a tvorby pomníku. Svědčí hlavně o snažném pronikání sochaře 

do problematiky ztvárnění podoby Žižkovy sochy a doplňují informace o průběhu rozhodčího 

soudu se Spolkem pro zbudování pomníku Jana Žižky z Trocnova na vrchu Žižkově. Jedná se 



 

 

však o subjektivně psaný pramen a je proto potřeba brát jej s rezervou. Podobně edice využívá 

i opisů z korespondence Bohumila Kafky s rodinou, sestavených Jaroslavem Bendou. 

Mezi úřední dokumenty spadají písemnosti Spolku, významné pro dění okolo stavby pomníku. 

Řadí se do nich podmínky soutěže o návrh Žižkova pomníku z roku 1927, zadávací list či 

znalecké posudky o Kafkově práci a rozsudek soudního sporu. Jak už bylo řečeno, samotný 

archiv Spolku za války zmizel. Většina textů starších písemností Spolku je tedy převzata z kopií 

pro studijní účely Bohumila Kafky. 

Dokumenty jsou převedeny transkripční metodou. Ediční změny v textu se dotkly především 

zastaralých slovních tvarů s dnes již nepoužívanými nebo nespisovnými koncovkami, které 

byly upraveny podle současných pravopisných pravidel (v Norimberce – v Norimberku, 

z bronzi – z bronzu, soutěžný – soutěžní), se zdvojenými písmeny (hippologie – hipologie, 

skizza – skica), se -s-/-z- (avisovati – avizovati, ciselura - cizelura), se -ž-/-z- (vyhražuje 

si – vyhrazuje si), se souhláskou -h- navíc (silhueta – silueta). Nejasné výrazy jsou vysvětleny 

poznámkou pod čarou. Kvůli přehlednosti byla upravena interpunkce. Stejně tak došlo k opravě 

pravopisných chyb bez označení v textu. Běžné zkratky jsou rozepsány bez použití závorek. 

Pro vyznačení edičních zásahů je použito hranatých závorek. Ty jsou využity i pro ukrácení 

textu […]. Zběžné zkratky (např. tj., atd., t. r., m. m., maj., pplk., plk., dr., arch., Ing., prof.,) 

v textu zůstávají v původní podobě. Pokud jsou pro větší čtenářský komfort rozepsány, není 

využito závorek. 

Jak již bylo výše zmíněno, nejvýznamnějšími písemnostmi pro účely této práce se staly 

materiály z osobního fondu Bohumila Kafky, který převážnou většinu dopisů a poznámek psal 

ručně. Rukopis Bohumila Kafky je přehledný a čitelný. Většina ostatního materiálu je vzhledem 

k úřední povaze psána na stroji. Pokud se přece jen objevil pramen s rukopisem jiné osoby, 

jednalo se vzhledem ke společenské úrovni o čitelně psaný dokument, který lze bez obtíží 

přepsat. V písemnostech převládá český jazyk. V záhlavích se nacházejí stručné informace 

k dokumentům spolu se zdrojem, odkud bylo čerpáno. 
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Důsledky poslední soutěže 
 

Podmínky veřejné soutěže na pomník Jana Žižky z Trocnova na vrchu Žižkově, Praha, 

září 1927 

ANG, Bohumil Kafka, Korespondence-přijatá, Spolek pro zbudování Žižkova pomníku na Žižkově, 

kart. 14. 

Spolek pro zbudování pomníku Jana Žižky z Trocnova na Žižkově přistupuje k vypsání 

veřejné soutěže na pomník Jana Žižky z Trocnova na vrchu Žižkově. Jezdecká socha Jana Žižky 

z Trocnova má vztah ideový a umělecký k budově Památníku Národního Osvobození, jehož 

architektonickou hmotu doplňuje a s níž tvoří celek, proto musí býti řešena monumentálně 

v jednoduchých formách a liniích. Jezdecká socha Jana Žižky z Trocnova bude 8 metrů vysoká 

a odlita v bronzu. Náklad na pomník včetně honoráře autorského a osazení pomníku nesmí 

překročiti částku 1 200 000 Kč. 

I. Podmínky 

1) Vypisovatelem soutěže jest „Spolek pro zbudování pomníku Jana Žižky z Trocnova 

na vrchu Žižkově“. 

2) Soutěž je ideová, veřejná a přístupná všem umělcům československé národnosti, 

příslušným do Československé republiky. 

3) Soutěžní lhůta počíná dnem 22. září 1927 a končí dnem 31. srpna 1928 o 12 hodině, 

kterážto lhůta nebude v žádném případě prodloužena. […] K návrhům později došlým nebude 

vzat zřetel. 

4) Každý soutěžní návrh musí býti opatřen heslem, soupisem příloh a provázen 

uzavřenou obálkou, označenou týmž heslem jako návrh a obsahující jméno a adresu autorovu. 

[…] Anonymita autorova nesmí býti při tom porušena. 

5) Soutěžní návrhy a modely musí býti pečlivě zabaleny a na obalech označeny heslem: 

„Soutěž na pomník Jana Žižky z Trocnova na vrchu Žižkově“. Týmž heslem buď též opatřeny 

jednotlivé listy a přílohy. 

II. Pomůcky soutěže 

K soutěži vydány tyto pomůcky: 

a) podmínky soutěže 

b) plán budovy Památníku Národního Osvobození s půdorysem v měřítku 1:100 

c) tři fotografie modelu budovy Památníku Národního Osvobození 



 

 

Tyto pomůcky budou vydány soutěžícím v Památníku Odboje, Praha I., Staroměstské 

náměstí č. 30, II. poschodí, za paušál Kč 100 Kč, který bude vrácen při předložení projektu a 

kvitance. 

III. Požadavky 

Soutěžící musí předložiti: 

1) Model jezdecké sochy Jana Žižky z Trocnova v 1:10 skutečné velikosti, tj. 80 cm 

výšky. Šířka a délka modelu udána rozměry podstavce pomníku. Model musí býti tak detailně 

proveden, aby porota při posuzování měla jasný důkaz o umělecké a technické vyspělosti 

soutěžícího. Model musí býti proveden přesně v měřítku 1:10 za účelem vyzkoušení hmoty 

pomníku na modelu přední části architektury budovy Památníku Národního Osvobození, který 

bude proveden taktéž v měřítku 1:10. Menší anebo větší modely nebudou posuzovány. 

2) Seznam všech listů a příloh. 

3) Popis návrhu a rozpočet na provedení pomníku. V rozpočtu musí býti uvedena cena: 

a) za provedení sádrového modelu ve skutečné velikosti, 

b) za odlití v bronzu, 

c) za osazení pomníku. 

Spolek pro zbudování pomníku Jana Žižky z Trocnova vyhrazuje si zadati každou práci 

zvláště. 

IV. Porota 

O soutěžních návrzích rozhodne porota, do které jsou povoláni pánové: dr. R. Kostrakiewicz 

za Spolek pro zbudování pomníku Jana Žižky z Trocnova, plk. R. Medek za Památník Odboje, 

Ing. F. Zuklín za město Prahu, starosta nebo náměstek za místní radu na Žižkově, pplk. dr. 

Bičiště, za ministerstvo národní obrany, dr. Z. Wirth, odborový přednosta za ministerstvo 

školství a národní osvěty, Ing. E. Mölzer za Státní regulační komisi, arch. Jan Zázvorka jako 

projektant Památníku Národního osvobození, profesor arch. J. Gočár za Sbor pro zbudování 

Památníku Národního Osvobození, profesor J. Drahoňovský, arch. O. Novotný za SVU Mánes, 

ak. sochař J. Šejnost za Jednotu výtvarných umělců, ak. malíř V. Rabas za Uměleckou besedu, 

profesor Ing. arch. A. Cechner, maj. J. Šebor, výtvarný referent Památníku Odboje. Kromě 

těchto pánů zúčastní se poroty major Stodola a Dr. Urbánek jako odborní poradci. […] Porota 

rozhodne většinou hlasů všech přítomných. 

V. Ceny 

Nejlepší návrhy budou odměněny: 

I. cena   Kč 20 000 Kč 

II. cena  Kč 15 000 Kč 



 

 

III. cena  Kč 10 000 Kč 

IV. cena  Kč 5 000 Kč 

Na zakoupení dalších návrhů vyhrazena částka Kč 10 000 Kč. Porotě jest vyhrazeno rozděliti 

úhrnný peníz na ceny určený i v jiném pořadí podle hodnoty předložených návrhů. […] Návrhy 

cenou poctěné jsou majetkem Spolku pro zbudování pomníku Jana Žižky z Trocnova, jenž si 

vyhrazuje právo reprodukční a publikační. Autorské právo nechává se autorům. 

VI. Výstava 

Soutěžní návrhy budou po provedeném řízení veřejně vystaveny. Místo bude určeno 

dle okolností. […] 

VII. Ručení 

Spolek pro zbudování pomníku Jana Žižky z Trocnova na Žižkově ručí za poškození a 

ztrátu návrhu ode dne, kdy byl převzat až do dne odevzdání, nejdéle však do 14 dnů po skončené 

výstavě. 

VIII. Právní ustanovení 

Podáním návrhu projevuje soutěžící souhlas s těmito podmínkami a bez výhrady 

podrobuje se výroku poroty. 

V Praze v září 1927 

 

Zápis o závěrečném jednání poroty pro posouzení soutěžních návrhů na pomník Jana 

Žižky z Trocnova, Praha, 20. 10. 1928  

ANG, Bohumil Kafka, Korespondence-přijatá, Spolek pro zbudování Žižkova pomníku na Žižkově, 

kart. 14. 

Jednání byli přítomni všichni až na plukovníka Medka a profesora Drahoňovského. 

Přistoupeno k projednávání návrhu o tom, má-li býti udělena I. cena. Po debatě, jíž se zúčastnili 

pánové Ing. Mölzer, profesor Cechner, J. Šejnost a V. Rabas, usneseno, aby I. cena udělena 

nebyla (většinou hlasů, 4 hlasy proti). […] Na návrh Ing. Mölzera usneseno, aby celá částka 

50 000 Kč byla použita na ceny (jednomyslně). Schválen návrh, aby byly uděleny dvě II. ceny 

(většinou sedmi hlasů). Přikročeno k udělování cen jednotlivým návrhům. Usneseno uděliti 

II. cenu návrhu č. 16, heslo“ Monumentální bronz“ (většinou hlasů, 2 hlasy proti). Dále 

usneseno, uděliti II. cenu návrhu č. 19, heslo „Tři červené tečky“ (většinou hlasů, 4 hlasy proti). 

III. cena udělena návrhu č. 15, heslo „Život“ (většinou hlasů). IV. cena udělena návrhu č. 26, 

heslo „15“ (většinou hlasů) a návrhu č. 31, heslo „L M 28“ (většinou hlasů). 

Porota doporučuje, aby eventuální užší soutěže bylo pojato všech pět cenou poctěných 

návrhů (většinou hlasů). Dále doporučuje, aby při eventuální užší soutěži byly návrhy 



 

 

provedeny ve dvojnásobném měřítku (1,60 m) a aby byly uděleny v případě, že Spolek 

pro zbudování pomníku Jana Žižky z Trocnova obdrží slíbené subvence, odměny do výše 

20 000 Kč, v každém případě však ve výši 10 000 Kč (jednomyslně). […] 

Na to přikročeno k otevření obálek se jmény autorů. Zjištěno, že autorem návrhu č. 16, 

heslo „Monumentální bronz“ je ak. sochař Karel Dvořák, […], autorem návrhu č. 19, heslo 

„Tři červené tečky“ je ak. sochař Ladislav Beneš, […] autorem návrhu č. 15, heslo „Život“ je 

ak. sochař Rudolf Březa, […] autorem návrhu č. 26, heslo „15“ je sochař Jaroslav Brůha, […] 

a sochař Josef Palouš, […] autorem návrhu č. 31, heslo „L M 28“ je ak. sochař Ladislav 

Kofránek. […] 

 

Spolek pro zbudování pomníku Jana Žižky z Trocnova Odborové organizaci 

čsl. výtvarníků, Praha, 4. 4. 1930. 

ANG, Bohumil Kafka, Korespondence-cizí, kart. 16. 

[…] K Vašemu přípisu dovolujeme si sděliti, že valná hromada Spolku, konaná dne 

22. února t. r. jednala o soutěži na pomník Jana Žižky z Trocnova a zamítla návrh, aby vypsána 

byla podle doporučení poroty užší soutěž. Rovněž tak zamítla užší soutěž rozšířenou o několik 

vynikajících umělců a skoro jednomyslně usnesla se, aby v příhodnou dobu vypsána byla nová 

veřejná všeobecná soutěž mezi slovanskými umělci. Bylo zároveň usneseno, aby v podmínkách 

bylo předepsáno pojetí Jana Žižky z Trocnova jak z ideového, tak i z historického hlediska, 

poněvadž poslední soutěž prokázala, že se náměty umělců na postavu Jana Žižky velice různí. 

Časové rozpětí od poslední soutěže jest také příliš značné a veřejná soutěž dává možnost všem 

umělcům, aby ukázali svoje schopnosti a uměleckou vyspělost. Na valné hromadě bylo také 

zdůrazněno, za Spolek nemá při řešení otázky soutěže zájmů osobních a že směrodatnými 

pro jeho jednání jsou pouze zájmy umělecké a veřejné. Podle dnešních dispozic bude soutěž 

vypsána na podzim t. r.  

 

Bohumil Kafka Rudolfu Kostrakiewiczovi, Praha, 18. 12. 1930. 

ANG, Bohumil Kafka, Korespondence-odeslaná, Kostrakiewicz Rudolf, kart. 15. 

[…] Na laskavé Vaše vyzvání účastnil jsem se s pány Mařatkou, Šalounem a 

pplk. Šeborem schůzky, v níž jste přednesl poslední stadium úsilí o zbudování Žižkova 

pomníku a žádal nás o názor, jak by se mělo dále postupovati. 



 

 

Povšechná rozprava vyzněla celkem v to, abych se sešel s pány Mařatkou a Šalounem, 

kde bychom se ve společné poradě sjednotili na podmínkách, za kterých by každý z nás provedl 

návrh Žižkova pomníku, a takovouto honorovanou užší soutěží navázali na poslední skončenou 

veřejnou soutěž. Rozhodl jsem se však této další soutěže se nezúčastniti. 

Po dlouhé úvaze odhodlal jsem se navrhnouti Vám postup starodávný, upuštění 

od jakéhokoliv dalšího soutěžení – a poradit Vám, abyste vyhledali jednoho umělce, ve kterého 

byste plně důvěřovali a toho přímo pověřili provedením pomníku. […] 

Dospívám k důsledku, že se musí již konečně odbočiti od dosavadní cesty, 

tj. bezvýsledného soutěžení a chopit se způsobu, který se používal a osvědčil v dobách, kdy se 

prováděly mistrovsky velké úkoly, tj. přímého zadání. […] Pak byste uvažovali o umělci, který 

svou dosavadní činností Vám podává po všech stránkách nejvíce záruk. Neboť stvoření 

pomníku ani zdaleka není jen krátkodobý zápas o nejlepší návrh. Návrh jest jen počátkem 

vlastního úporného zápasu na dlouhou distanc. I když není odnikud nátlak na změny 

o zdokonalování díla, musí tu být stálá vnitřní hnací síla autora, která jej nutí ku zdokonalování 

jeho práce. […] 

Budete uvažovati, jak obsáhlé technické zkušenosti má vyhlédnutý autor, neboť jich 

při Žižkově soše bude určitě velmi mnoho třeba. Nebudete opomíjeti, do jaké míry sochař 

dovede se vcítit a včlenit do dané monumentální architektury, jakož i do velkých vzduchových 

prostorů, ve kterých socha nesmí ztrácet na účinnosti. Ba musíte uvažovat, zda vyhlédnutý 

umělec jest vybaven fyzickým zdravím a občanskými vlastnostmi, aby i po této stránce nebyl 

mnoho roků trvající chod práce komplikován. Proto jsem toho mínění, že po tolika marných 

pokusech Vašich i umělců soutěžících dostavilo se ovzduší všeobecné nejistoty, ze které jest jen 

východisko rozhodného řezu z Vaší strany i ze strany umělce, který by se odhodlal vzíti na sebe 

toto krásné břemeno. Jsem toho přesvědčení, že pak by za zvýšené zodpovědnosti dostavila se 

také zvýšená vypjetí umělcovy tvořivé činnosti a tím větší zdar práce. […] 

 

Ladislav Beneš, Jaroslav Brůha, Rudolf Březa, Karel Dvořák, Ladislav Kofránek, Josef 

Palouš Spolku pro zbudování Žižkova pomníku na Žižkově, Praha, 27. 1. 1931. 

ANG, Karel Dvořák, Korespondence-odeslaná, K. Dvořák, L. Beneš, J. Brůha, R. Březa, L. Kofránek, 

J. Palouš Spolku (kopie), poř. č. 123, kart. 1. 

Neočekávané usnesení valné hromady Spolku pro zbudování Žižkova pomníku, aby 

skica k pomníku byla zadána panu profesoru B. Kafkovi, rozvířilo nejen zájem kruhů 

uměleckých a širší veřejnosti, nýbrž dotýká se především nás, autorů zúčastnivších se poslední 



 

 

soutěže, neboť postup tento jest překvapující a nepochopitelný. Dosud byly Váženým Spolkem 

vypsány čtyři soutěže, z nichž první dvě byly čistě ideové a třetí byla architektonická. Program 

těchto soutěží byl Spolkem vždy zásadně měněn, až konečně při soutěži čtvrté byla určená 

konkrétní úloha pro sochaře, a to socha jezdecká. Všemi těmito soutěžemi zabývali se někteří 

z nás po dobu 18 let a pracovali na nich za cenu těžkých finančních nákladů, aby učinili zadost 

jak své umělecké, tak i národní povinnosti, neboť při projektu tak významném bylo na každém 

československém výtvarníku, aby se těchto soutěží zúčastňoval a svojí hřivnou přispěl 

k rozšíření tohoto úkolu. 

Soutěž poslední přinesla nesporně výsledky kladné a další postup byl protokolárně určen 

porotou, veřejně publikován a váženým Spolkem přijat a jest proto naši veřejnosti 

nepochopitelné, jak mohla valná hromada vzíti nám, autorům cenami poctěných návrhů, 

z rukou tuto těžce vydobytou práci. Všeobecně se očekávalo, že každé další řešení se bude díti 

za naší účasti, a proto každý z nás pracoval na své myšlence dále ačkoliv ještě užší soutěž 

vypsána nebyla. 

Dříve než se vážený Spolek rozhodl nepočítati nadále s naší účastí, měl toto naše 

postavení a vážný dlouholetý poměr právě k této úloze uvážiti a respektovati. […] Z těchto 

důvodů považujeme za nepřípustné, aby práce po tři léta známá a za nepříznivějších podmínek 

vykonaná, byla srovnávána bez nové soutěže s návrhem novým, provedeným za podmínek 

příznivějších a posuzována porotou novou. Jsme přesvědčeni, že vážený Spolek uváží proto 

pečlivě tyto naše spravedlivé důvody. […]  

 

Protokol z výborové schůze Odborové organizace, Praha, 11. 2. 1931 (výpis). 

ANG, Karel Dvořák, Korespondence-přijatá, Výpis z protokolu výborové schůze Odborové organizace, 

poř. č. 138, kart. 1. 

Výbor Odborové organizace vyšetřil, pokud bylo v jeho moci všechny okolnosti ve věci 

přímého zadání návrhu na Žižkův pomník na vrchu Žižkově, pečlivě tyto v rámci své 

kompetence uvážil a usnesl se takto: 

1. a) soutěžní řád, závazný pro členy Odborové organizace, neobsahuje žádná ustanovení 

o přímém zadání práce, i když předcházela soutěž. Porota poslední soutěže na Žižkův pomník 

svým doporučením eventuální užší soutěže dala možnost Spolku pro postavení Žižkova 

pomníku zadati vypracování přímo. Pan profesor Kafka se tudíž neprovinil, když zadání toto 

přijal. […] (Jednomyslně.) 



 

 

b) Jest však stavovskou povinností pana profesora Kafky, jako člena Odborové 

organizace, říditi se soutěžním řádem, z jehož článku 4 jest patrno, že porota jedná právoplatně, 

až realizovaný projekt jest dokončen a svému účelu odevzdán. Proto pan profesor Kafka může 

se ujmouti úkolu pouze pod podmínkou, že dosavadní porota bude o posuzování jeho projektu 

rozhodovati. (Jednomyslně.) 

c) Pan profesor Kafka, jako člen Odborové organizace, měl při porušení článku 4 

soutěžního řádu oznámiti Odborové organizaci, že jedná se Spolkem pro postavení Žižkova 

pomníku o užší soutěži nebo přímém zadání. Tím nedostál jako člen Odborové organizace své 

povinnosti. (Jednomyslně.) 

d) Pan profesor Kafka přijal úkol svolati profesora Mařatku a Šalouna ke schůzce, na 

které se měli uraditi o užší soutěži mezi sebou. Schůzku však nesvolal a ani úlohy, svolati ji, se 

nezřekl. Jako důvod, proč tak neučinil, uvádí, že s panem profesorem Mařatkou nemluví. 

(Důvod jednomyslně neuznán.) Pan profesor Kafka oddalováním a nesvoláním schůzky tří 

umělců k užší soutěži vyzvaných, poškodil hospodářsky i morálně člena Odborové organizace 

profesora Mařatku, neboť jej ponechal v klamném domnění, že bude na základě schůzky užší 

soutěž realizována a tím mu znemožnil zúčastniti se projektované užší soutěže. […] 

e) Tím, že pan profesor Kafka v dopise předsedovi Spolku pro postavení Žižkova 

pomníku, panu MUDr. Kostrakiewiczovi doporučuje přímé zadání bez soutěže, jednal jako člen 

Odborové organizace v rozporu se stavovskými zásadami, neboť tento dopis byl čten na valné 

hromadě Spolku pro Žižkův pomník před rozhodnutím o dalším postupu a jest proto oprávněn 

názor, že měl vliv na konečné rozhodnutí valné hromady. […] 

2. Pan profesor Kafka předložil Odborové organizaci písemnou stížnost na pány Beneše, 

profesora Dvořáka a Kofránka a viní je ve 4. bodě, že písemným prohlášením Spolku 

pro Žižkův pomník zasahují do jeho práv. 

a) že se Spolku nabízejí, ač nezváni, k vypracování projektu a opírá to čtyřmi důvody. 

Výbor musí tento bod stížnosti již v zásadě odmítnouti, neboť z prohlášení, jehož opis 

zaslal p. Dvořák Odborové organizaci před předložením této stížnosti, jest jasno, že uvedení 

pánové se Spolku pro Žižkův pomník nenabízejí, nýbrž protestují proti rozhodnutí Spolku a 

domáhají se tak svého domnělého práva. 

b) že návštěvou v Syndikátu provedli početné zesílení svých pozic. Obvinění pánové 

byli výborem požádáni o vysvětlení. Pan Kofránek prohlásil jejich jménem, že prohlášení 

koncipovali společně s ostatními zúčastněnými, kteří nejsou členy Odborové organizace 

(pp. Brůha, Březa, Palouš) v jisté vinárně a že člen Syndikátu, pan Březa, se uvolil toto 

prohlášení napsati a rozmnožiti na stroji v kanceláři Syndikátu. […] Opisy tohoto prohlášení 



 

 

zaslali pak Dr. K. Kramářovi, protektoru Spolku pro Žižkův pomník, členům poroty poslední 

soutěže, redakcím denních listů, Odborové organizaci a Památníku Odboje. 

Výbor nevidí v jednání obviněných pánů závadu, neboť postupovali v této věci s pp. 

Brůhou, Březou a Paloušem, z nichž pan Březa a pan Brůha jsou členy Syndikátu, a jest tudíž 

v tomto případě lhostejno, psalo-li se prohlášení v kanceláři Syndikátu nebo Odborové 

organizace. (Jednomyslně.) 

c) že nevyčkali věcného rozhodnutí Odborové organizace, publikovali prohlášení v 

denním tisku, zvířili tím ve svůj prospěch tento tisk, a tak převedli věc na fórum laické, které 

jest neschopno situaci řešit. 

Výbor jednomyslně připouští toto obvinění proto, že pp. Beneš, Dvořák, Kofránek 

nevyčkali věcného rozhodnutí Odborové organizace, ani si nevyžádali jejich souhlasu k 

publikování svého protestu a vytýká tento krok, ze stanoviska Odborové organizace, jako 

nesprávný. 

d) že používají proti němu neoprávněných zbraní, dovolávajíce se členů dvou a půl roku 

neexistující poroty, jejíž činnost skončila posouzením návrhů a jejíž členové nyní již ani jako 

jednotlivci nemohou míti oficiální legitimaci o záležitosti rozhodovati. 

[…] Výbor zjistil, že obvinění pánové poslali toliko opis prohlášení poroty a proti 

tomuto postupu nemůže Odborová organizace ničeho namítati. (Jednomyslně.) 

3. Výbor Odborové organizace se rozhodl žádati Spolek pro postavení Žižkova 

pomníku, aby uznal dosavadní porotu poslední veřejné soutěže a aby ji dal možnost o všech jí 

příslušejících záležitostech rozhodovati až do odevzdání pomníku svému účelu. (Jednomyslně.) 

4. Dále se výbor rozhodl vyzvat pana profesora Kafku, aby jako člen Odborové 

organizace učinil přijetí vypracování návrhu závislým na dodržení článku 4 soutěžního řádu, 

který jej zavazuje k podrobení se rozhodnutí dosavadní poroty. 

5. Výpis z protokolu, týkající se všech rozhodnutí výboru ve věci Žižkova pomníku zašle 

se pánům Dvořákovi, Benešovi, Kofránkovi, Kafkovi a S.V.U. Mánes. Výňatky z tohoto všem 

porotcům.  

 

Bohumil Kafka Josefu Mařatkovi a Ladislavu Šalounovi, Praha, 13. 2. 1931. 

ANG, Bohumil Kafka, Korespondence-odeslaná, kart. 14. 

[…] Dovoluji si obrátiti se na Vás v záležitosti zadání Žižkova pomníku na Žižkově. 

V této věci bylo mému postupu vytknuto, že vybočil z mezí stavovských ohledů a kolegiality, 

což bylo spatřováno v tom, že prý jsem Vás, pánové, vyřadil z užší soutěže, k níž jsme všichni 

tři byli vyzváni. 



 

 

Poněvadž si v této věci nejsem žádného zavinění vědom, neboť jsem objektivně požádal 

starostu Spolku Dra. Kostrakiewicze, aby si prohlédl též Vaše díla a ateliery a aby pak volně 

rozhodl, na druhé straně však mně záleží na tom, aby věc byla objektivně též Vámi zjištěna, 

prosím, abyste mně laskavě oznámili, zdali jste ochotni takovéto vyšetření věci umožniti, a to 

buď tím, že: 

1. požádáme pana Dra. Kostrakiewicze, který celé jednání s námi i pak se mnou vedl, 

aby nás k sobě pozval a průběh věci Vám vyložil, abyste si mohli utvořiti o mém postupu 

úsudek, aneb že 

2. požádáme rozhodnutí o mém postupu rozhodčí soud sestávající z jednoho důvěrníka 

Vašeho, z jednoho důvěrníka mého a z předsedy, kterého si oba tito důvěrníci zvolí. 

Vyprošuji si ctěné Vaše rozhodnutí do týdne, tedy nejpozději do 20 t. m. a poroučím 

se Vám. 

 

Bohumil Kafka výboru Odborové organizace čsl. výtvarníků v Praze, Praha, 23. 2. 1931. 

ANG, Bohumil Kafka, Korespondence-odeslaná, Odborová organizace (kopie), kart. 14. 

[…] Obdržel jsem dne 12. t. m. opis výpisu protokolu výborové schůze Odborové 

organizace z 11. t. m. a podávám proti němu podle čl. 19 stanov následující odvolání: 

I. Usnesení výboru především odporuje čl. 3 stanov. Odborová organizace a její výbor 

nemůže podle stanov zasahovati do soutěží, a tudíž také ne do soutěže na Žižkův pomník. A to 

z toho důvodu, že ve stanovách organizace není o oboru působnosti spolkové při soutěžích 

žádné zmínky. A to zcela úmyslně a vědomě. […]  

II. Do kompetence organizace nepřísluší vůbec vyřizovat spor pánů Mařatky a Šalouna 

se mnou, poněvadž jednak nebyl na organizaci vznesen, jednak není to ani možné, poněvadž 

pan Šaloun členem organizace není. Oba pánové mohli se postarati o řádný způsob objasnění 

sporu, jakmile v nich povstala domněnka, že jsem je poškodil. Oznamuji organizaci, že po 

obdržení protokolu z 11. t. m., z něhož vidím, že mne pan Mařatka skutečně obviňuje, ihned 

jsem požádal dopisem z 13. t. m. pány Mařatku a Šalouna, aby buď se dostavili ke schůzce před 

funkcionáře Spolku Žižkova pomníku, anebo že požádáme o rozhodnutí o mém postupu 

rozhodčí soud, sestávající z jednoho společného důvěrníka jejich, z jednoho důvěrníka mého a 

z předsedy, kterého si oba tito důvěrníci zvolí. […]  

III. Usnesení výboru jest v rozporu i s čl. 9 stanov, neboť i kdyby se některý člen cítil 

postižen mým postupem, nejde – jak jsem výše již vyložil – o otázku hospodářskou, nýbrž 

ideovou a uměleckou a nemůže se tudíž dožadovati ochrany organizace. 



 

 

IV. Rozhodnutí výboru však odporuje hlavně také článku 25 stanov, neboť je-li zde 

vůbec nějaký spor, jde o spor z poměru členského, týkající se práva a povinností členských a 

o takových sporech rozhoduje výrok smírčího soudu. Nebyl tedy výbor příslušný k rozhodnutí 

o mých právech a povinnostech v poměru k organizaci neb v poměru k jiným členům 

organizace. […] 

V. […] Moje rozhodnutí, ústní i písemné ujednání se Spolkem jest výslovné odmítnutí 

jakéhokoliv způsobu soutěžení – pro mne i pro Spolek. Jest to bezesporně přímá objednávka. 

[…] Naproti tomu protokol organizace v odstavci se pokouší aplikovat na moji objednávku svůj 

soutěžní řád a říká, že v něm není pro přímé zadání žádné ustanovení, ale odbíhá od důsledku 

nekonstatujíc, že můj případ není vůbec součástí soutěže a že není-li v soutěžním řádě pro tento 

případ žádného ustanovení, nemůže soutěžní řád vůbec na případ býti vztahován. […] 

Organizace nechce nést eventuální důsledky svých vlastních chyb, nýbrž svým výrokem chce 

docíliti, abych pokořující důsledky nesl před veřejností já sám tím, že se mám podrobiti výroku 

organizace, která se snaží moji volnou objednávku vtlačiti do kategorie soutěží a podřídit ji 

podmínkám soutěžního řádu, který na soutěž vůbec a po jejím skončení nikdy neplatí. 

Organizace přechází tu fakt, že: 

1) Spolek Žižkova pomníku po skončení veřejné soutěže (r. 1928) nemá ani vůči tehdejší 

porotě, ani vůči soutěžícím umělcům žádných dalších závazků (viz. podmínky veřejné soutěže, 

odst. VIII), 

2) Že dle svých stanov nesmí organizace, jakožto korporace pouze hospodářská, 

vměšovat se do záležitostí uměleckých, neboť rady a návrhy činiti, jak by měl Spolek Žižkova 

pomníku postupovati přísluší jedině spolkům uměleckým, jmenovitě těm, které své delegáty do 

poslední poroty vyslaly a přechází fakt, že takové rady může dáti kterýkoliv odborník, historik 

umění a kterýkoliv jednotlivý umělec (tedy i já). 

3) Že na dotaz, který organizace nebyla oprávněna činit, odpověděl Spolek Žižkova 

pomníku dopisem ze dne 3. dubna 1930: "...valná hromada zamítla návrh, aby vypsána byla 

podle doporučení poroty užší soutěž. Rovněž zamítla užší soutěž rozšířenou o několik 

vynikajících umělců." Proti tomuto rozhodnutí organizace do nynějška neprotestovala a ani 

k protestu není, jakožto hospodářská korporace legitimována. 

4) Že dle výroku poroty veřejné soutěže (viz. Protokol) porota doporučuje eventuální 

užší soutěž (což dvakrát opakuje). 

a) porota nerozhoduje, jen doporučuje 

b) porota připouští i jinou možnost dalšího postupu, nežli jen užší soutěž 



 

 

VI. Ježto, jak uvedeno, byl jsem po právu pověřen přímou objednávkou návrhu ze strany 

Spolku pro postavení Žižkova pomníku, není správný ani další postup obsažený v usnesení 

výboru. 

1)  Ač neoprávněna (jak vpředu uvedeno), chce organizace rozhodovat, že pánové 

Dvořák a spol. mají právo účastnit se užší soutěže, která vypsána nebyla. 

2) Ač neoprávněna, chce rozhodovat, že i já musím jíti s druhými do užší soutěže, ač k 

ní třebas ani nedojde. 

3) Organizace neprávem tlačí mne na platformu soutěžního řádu, jak uvedeno, a proto 

neprávem podává nyní žádost Spolku Žižkova pomníku, aby uznal porotu poslední veřejné 

soutěže za dále fungující – tedy jen žádá a netvrdí, že má porota k dalšímu fungování právo, 

ač porota svoji funkci skončila. […] Při soutěži na Žižku se nevyskytl ani umělec I. cenou 

poctěný, ani jeho návrh nebyl doporučen ku provedení, ani Spolek Žižkova pomníku se vůči 

některému soutěžícímu umělci ku provedení díla nezavázal. 

VII. Spolku Žižkova pomníku jsem ve svém dopise ze dne 18. 12. 1930 žádného umělce 

nenavrhoval a také žádného umělce neodsuzoval, vytyčoval jsem jen stěžejní zásady. […]  

VIII. Resumuji-li tato všeobecná hlediska, namítám proti napadeným usnesením výboru 

z 11. února 1931 především, že výbor nebyl k jich vydání podle stanov příslušný, že překračují 

meze kompetence výboru i organizace samé, že nesprávně podřizují můj případ soutěžnímu 

řádu a že soutěžní řád nesprávně vykládají. […] 

 

Odborová organizace československých výtvarníků Bohumilu Kafkovi, Praha, 

12. 3. 1931. 

ANG, Bohumil Kafka, Korespondence-přijatá, Odborová organizace, kart. 14. 

Vážený pane profesore, 

výbor Odborové organizace čsl. výtvarníků projednal Vaše odvolání ze dne 23. února t. r. 

ve věci Žižkova pomníku, zrušil rozhodnutí výboru z 11. února t. r. ve čl. 3 opisu protokolu, 

který Vám byl zaslán (žádost Spolku pro postavení Žižkova pomníku za trvání dosavadní 

poroty) a usnesl se na základě čl. 19 a čl. 21. stanov, nesvolati mimořádnou valnou hromadu, 

nýbrž předati spor, vzniknuvší z Vašeho odvolání mezi odstouplým výborem Odborové 

organizace a Vámi, pane profesore, smírčímu soudu dle čl. 25 a 26 stanov. Vaše odvolání bude 

předloženo řádné valné hromadě. Předsedou smírčího soudu dle čl. 26 stanov byl ustanoven 

pan profesor O. Novotný. Žádáme Vás, abyste laskavě do 8 dnů oznámil nám své dva rozhodčí 

z členstva Odborové organizace. 



 

 

Taktéž stížnost pana profesora Mařatky na Vás bude dle usnesení výboru na základě 

článku 25 stanov, předána smírčímu soudu. Výbor ustanovil předsedou tohoto soudu pana 

profesora O. Novotného. Žádáme Vás, abyste i do tohoto smírčího soudu oznámil dle stanov 

své dva rozhodčí. […] 

 

Bohumil Kafka výboru Odborové organizace v Praze, 21. 4. 1931. 

ANG, Bohumil Kafka, Korespondence-odeslaná, Odborová organizace (kopie), kart, 14. 

[…] Beru na vědomí, že moje věc bude předložena mimořádné valné hromadě Odborové 

organizace, jejíž svolání jste mně původně odepřeli. Lituji však, že výbor se zastavil na půl 

cestě a ohrazuji se proti tomu, aby této valné hromadě byl předložen pouze můj spor 

s Odborovou organizací, nýbrž žádám, aby valná hromada ve smyslu mých odvolání rozhodla 

také o tom, zda výbor postupoval správně v celém komplexu otázek spolu nerozlučně 

souvisejících. Za tím účelem žádám, aby pořad této valné hromady byl správně označen takto: 

Odvolání profesora B. Kafky proti rozhodnutím výboru z 11. února, 5. března a 10. dubna 1931. 

K odůvodnění opakuji stručně dosavadní postup: Výbor Odborové organizace jednal ve 

schůzi z 11. 2. 1931 o celé řadě otázek a proti tomuto celému usnesení podal jsem odvolání, na 

které přišlo vyřízení výboru z 5. resp. 12. 3. V tomto vyřízení teprve se poprvé mluví o stížnosti 

pana profesora Mařatky. Proti tomuto vyřízení však podal jsem 20. 3. řádné odvolání k valné 

hromadě, nikoliv pouhý dopis, jak nyní 16. 4. píšete. V odvolání tom jsem však nikde neodepřel 

jmenovati své důvěrníky [...]. Teprve po rozhodování valné hromady může býti (věc) 

předložena smírčímu soudu, jestliže valná hromada příslušnost tohoto soudu uzná. Ohrazuji se 

tudíž jak proti svolání smírčího soudu, tak i proti jmenování důvěrníků a předsedy, tak i proti 

lhůtě soudu tomu udělené, neboť by vším tím bylo prejudikováno rozhodnutí valné hromady. 

Při tom protestuji zejména i proti tomu, že jste zvolili za rozhodčí do smírčího soudu pány 

Hofbauera a Novotného, kteří jakožto členové výboru Organizace jsou spornou stranou, neboť 

byli účastni na rozhodnutích výboru, proti nimž směřují má odvolání, a jest právně nepřípustné, 

aby osoby žalující a žalované zasedaly současně co soudcové v rozhodčím soudu. Nevyřídí-li 

mimo nadání výbor Odborové organizace toto moje ohrazení kladně, prosím, aby bylo 

považováno za odvolání proti rozhodnutí výboru z 16. t. m. a aby odvolání toto rovněž bylo 

předloženo mimořádné valné hromadě. 

Z Vašeho dopisu ze dne 16. 4. 1931 se od vypuknutí sporu, který trvá již tři měsíce, 

poprvé dozvídám, že je u Vás podána žádost profesora Mařatky za smírčí soud. Ačkoliv není 

uvedeno datum, kdy profesor Mařatka za svolání smírčího soudu požádal, a ačkoliv proti všem 



 

 

zvyklostem není uveden zřetelně a závazně předmět sporu, přistupuji bez váhání […] na tento 

smírčí soud, pokud neodporuje stanovám, jak jsem to p. Mařatkovi již projevil svojí výzvou 

ze dne 13. 2. 1931 a ustanovuji své dva rozhodčí, a to pány Machoně a Fillu. Současně žádám 

za sdělení, které dva rozhodčí si zvolil profesor Mařatka. […] 

 

Spolek Bohumilu Kafkovi, Praha, 23. 4. 1931. 

ANG, Bohumil Kafka, Korespondence-přijatá, Spolek pro zbudování Žižkova pomníku na Žižkově, 

kart. 14. 

Velevážený pane! 

Vyhovujeme Vaší žádosti, abychom Vám vylíčili náš postup při zadání modelu Jana Žižky 

z Trocnova. Poslední soutěž ukázala, že se mylně nazírá na soutěže a podle toho také vyzněl 

výsledek. Tato okolnost byla hlavním důvodem, proč Spolek pro zbudování Žižkova pomníku 

hledal jiné cesty k získání modelu a rozhodl se od užší soutěže upustiti, neboť za stávajících 

okolností nebylo záruky příznivého výsledku. 

Nežli k tomuto rozhodnutí došlo, pozvalo předsednictvo Spolku dne 22. září 1930 pány 

profesory Mařatku, Šalouna a Vás k jednání o eventuální účasti na užší soutěži. Usneseno, že 

do měsíce se dohodnete a sdělíte svoje rozhodnutí. Poněvadž však žádný z pánů nebyl pověřen 

vedením tohoto jednání a když po více jak 3 měsících nedocházela žádná odpověď a nejevil 

jste ani Vy, ani pan profesor Mařatka a ani pan profesor Šaloun zájem o tuto záležitost, obrátili 

jsme se na Vás o vysvětlení a bylo nám Vámi sděleno, že se žádné soutěže nezúčastníte, což 

projevil jste také písemně. V tomto projevu nestranně poradil jste Spolku pro zbudování 

Žižkova pomníku, aby věnoval důvěru některému umělci a pověřil tohoto provedením modelu 

pomníku Jana Žižky, neboť tato práce, má-li míti úspěšný výsledek, vyžaduje velkého studia a 

příprav. Vaším rozhodnutím a naprostého nezájmu ostatních pánů, bylo předsednictvo Spolku 

ve stejné situaci jako před 22. zářím a rozhodlo se řešiti tuto otázku získáním nových návrhů 

na Žižkův pomník jiným způsobem nežli soutěží. 

Výstava spolku Mánes „100 let českého umění“, kterou jsme považovali za jakýsi 

přehled v našem výtvarnictví vedla nás k rozhodnutí, abychom Vás požádali o převzetí úkolu 

k provedení modelu pomníku Jana Žižky z Trocnova. V tomto rozhodnutí nás utvrdila také 

prohlídka Vašich prací v ateliérech. 

Rádi Vám potvrzujeme, že jste osobně pro svůj zájem nepracoval ale přímo doporučoval 

ještě prohlídku ateliérů ostatních pánů a že naše rozhodnutí vzniklo beze všeho nátlaku a cizích 



 

 

vlivů a také z názoru, že jinou cestou nezískáme pozitivního výsledku k realizaci pomníku Jana 

Žižky z Trocnova. 

Dr. Kostrakiewicz 

 

Karel Dvořák Bohumilu Kafkovi, Praha, 5. 6. 1931. 

ANG, Bohumil Kafka, Korespondence-přijatá, Dvořák Karel, kart. 15. 

Pane profesore, 

dne 1. 6. na výborové schůzi odborové organizace učinil Jste výrok, jimž se cítím na své 

umělecké cti dotčen a uražen. Řekl jste: „Že Jste nemohl věděti, jak valná hromada Spolku 

pro zbudování Žižkova pomníku rozhodne, když pan Dvořák má takové známosti, jako je 

Dr. Preiss a ministr Beneš.“ Tímto výrokem uvedl Jste přítomné členy organizace v domnění 

jako bych já, za zády ostatních spolupracovníků, činil kroky k dosažení této práce, ne pomocí 

řádné soutěže, nýbrž obcházením pomocí protekce. Protože toto obvinění jest naprosto 

nepravdivé, žádám Vás, pane profesore, abyste tento urážlivý výrok svůj do tří dnů řádně a 

dostatečně odvolal. Tímto řádně zdůvodněným odvoláním jsem ochoten považovati věc 

za skončenou. 

Karel Dvořák 

 

Protokol smírčího soudu Odborové organizace čsl. výtvarníků, Praha, 19. 6. 1931. 

ANG, Bohumil Kafka, Dokumentace díla, Pomník Jana Žižky, Protokol smírčího soudu Odborové 

organizace, kart. 14. 

Protokol smírčího soudu v záležitosti sporu pánů Mařatky a Kafky ve věci Žižkova pomníku. 

[…] 

1. Profesor Kafka i profesor Mařatka přijali od předsednictva veřejné korporace dne 

22. září 1930 závazek sděliti své rozhodnutí o event. účasti na užší soutěži pomníku Jana Žižky 

ve lhůtě 4 neděl. Vytýkáme tímto oběma vyzvaným, že tohoto závazku nesplnili, jak vážnost 

úkolu žádala. Stejně odsuzujeme, že neoznámili tuto záležitost v udané lhůtě 4 neděl Odborové 

organizaci, jak byli k tomu povinni svým členstvím této Organizace a přímým poukazem 

předsedy Spolku pro zbudování Žižkova pomníku na Žižkově, Dr. Kostrakiewiczem, který 

správně žádal, aby morálně celý postup byl korektní vůči závazkům minulých soutěží. 

2. Profesor Kafka vzal na sebe povinnost třeba jen v soukromém hovoru s panem 

Šalounem, který jednal s profesorem Mařatkou, že svolá společnou poradu všech tří o odpovědi 



 

 

Spolku, jaké stanovisko k soutěži zaujímají. Až do 5. ledna, dne poslední urgence pana Šalouna 

u profesora Kafky, nebyla zmíněná schůzka uskutečněna, ač všichni tři ji považovali za nutnou. 

Krátce po tom rozhodl se profesor Kafka nezúčastniti se soutěže a sám to oznámil Spolku 

pro zbudování Žižkova pomníku. Odsuzujeme jednání profesora Kafky, že toto své rozhodnutí 

neoznámil druhým, jak ho k tomu zavazovala loajalita umělce vůči umělci, tím spíše, že jejich 

vzájemný poměr nebyl přátelský. Nekorektnosti uvedené pod 1 až 2 jsou příčinou morální i 

hmotné škody umělců před veřejností i umělců mezi sebou, čehož jest třeba litovati. 

 

V Praze, dne 19. června 1931. Josef Jiříkovský, Arnošt Hofbauer, Emil Filla, František Kysela, 

Ladislav Machoň. 

 

Bohumil Kafka Karlu Dvořákovi, Praha, 24. 6. 1931. 

ANG, Bohumil Kafka, Korespondence-odeslaná, Dvořák Karel, kart. 15. 

Panu profesoru Karlu Dvořákovi akad. sochaři v Praze, 

k Vašemu dopisu ze dne 5. 6. 1931 sděluji, že jsem se nechtěl Vaší umělecké cti dotknouti svým 

výrokem, že „máte takové známosti jako je Dr. Preiss a ministr Beneš“. Nepamatuji se na přesné 

znění mého výroku, proneseného v rozrušení, ale v celku byla moje poznámka správná a 

pravdivá. […] 

 

Protokol smírčího soudu Odborové organizace v záležitosti žaloby Karla Dvořáka proti 

Bohumilu Kafkovi, Praha, 25. 9. 1931. 

ANG, Karel Dvořák, Korespondence-přijatá, Protokol smírčího soudu, poř. č. 136, kart. 1. 

 

Smírčí soud především konstatuje, že výrokem učiněným profesorem Kafkou na veřejné 

schůzi Odborové organizace ze dne 1. června 1931, dopustil se vůči profesoru Dvořákovi 

urážky na cti tvrzením, že může použíti svých konexí, svých známých k ovlivnění valné 

hromady Spolku pro postavení Žižkova pomníku. Profesor Kafka napadl čest svého spolkového 

kolegy, aniž by své tvrzení dokázal. Profesor Kafka, ačkoliv byl dodatečně vyzván výborem 

Odborové organizace, aby svůj výrok odvolal, neučinil tak. [...] Smírčí soud vyslovuje 

přesvědčení, že Odborová organizace spolu se S.V.U. Mánes musí nalézti prostředek, jímž by 

bylo zadosti učiněno cti profesora Dvořáka, který byl profesorem Kafkou veřejně napaden bez 

oprávněnosti a důkazu. […] 



 

 

 

 

 

Bohumil Kafka Josefu Šeborovi, Praha, 7. 6. 1936. 

ANG, Bohumil Kafka, Korespondence-odeslaná, Šebor Josef, kart. 15. 

[...] Když během aféry na mne především Karel Dvořák pomocí svých přátel prudce 

útočil, tu v sebeobraně jsem v rozrušení mysli vykřikl, že „nemohl jsem věděti, jak rozhodne 

valná hromada Spolku Žižkova pomníku, když pan Dvořák může použíti svých konexí jako je 

Dr. Preiss a ministr Beneš“. 

Karel Dvořák kvůli tomuto výroku požádal o svolání smírčího soudu a jelikož mě moji 

informátoři před smírčím soudem svědectví odepřeli, musel jsem, jak víš, dáti mu odvolání, 

které bylo sděleno asi 100 členům Odborové organizace a Mánesa... 

Ohledně Karla Dvořáka pamatuješ se jistě, že když byl u mne Dr. Kostrakiewicz, jak 

vpředu uvádím, pravil mně v Tvé přítomnosti, že před rozhodnutím soutěžní poroty mu 

telefonoval ministr Beneš a přimlouval se za Dvořákův návrh Žižky. Dr. Kostrakiewicz mu 

odpověděl, že návrh není dobrý a že prosí pana ministra, aby poslal někoho, v koho má důvěru, 

ten ať se na Dvořákův návrh a na ostatní soutěžní projekty podívá a podá mu zprávu. Ministr 

Beneš souhlasil a vyslal za tím účelem konzula Sedmíka, který pak ministrovi referoval, že 

návrh Dvořákův nelze na I. cenu a na provedení hájit. Tolik o záležitosti Žižky. […] 

 

Bohumil Kafka Josefu Šeborovi, Praha, 7. 6. 1936. 

ANG, Bohumil Kafka, Korespondence-odeslaná, Šebor Josef, kart. 15. 

Milý příteli! 

Jsem již tak daleko s prací na pomníku Štefánikově a Žižkově, že se mohu postupně věnovati 

věcem, které jsem musel odkládat na dobu alespoň trochu klidnější. Mezi nimi je také žádost 

k Tobě, abys mně dopisem osvědčil některé detaily, jak došlo k zadání sochy Žižky... 

Jak se pamatuješ, byla roku 1930 informativní schůzka, na kterou starosta Dr. 

Kostrakiewicz pozval Mařatku, Šalouna a mne. Byli jsme v Tvé přítomnosti dotazováni, zda a 

za jakých podmínek bychom se zúčastnili užší soutěže na Žižku a do jednoho měsíce jsme měli 

dát odpověď. Já ale po dlouhém váhání a až po několika měsících jsem napsal a odůvodnil, že 

se soutěže nezúčastním. Na to mne Dr. Kostrakiewicz v Tvém doprovodu navštívil a řekl mně, 

že upouští od vypsání užší soutěže mezi Mařatkou a Šalounem, když já soutěžit nechci. 



 

 

Současně řekl, že se rozhodl zadati mně Žižku bez soutěže a požádal mne při tom, abych se 

s tímto jeho rozhodnutím, které prý valná hromada Spolku určitě schválí, naprosto nikomu 

nesvěřil. Když pak jednomyslným usnesením valné hromady mně byl Žižka zadán, tu pojednou 

Mařatka proti mně předložil Odborové organizaci stížnost, že jsem ho morálně i hospodářsky 

poškodil. 

Pamatuji si jasně, že po vypuknutí konfliktu jsi mně jednou sdělil, že po ukončení vpředu 

zmíněné informativní porady šel Mařatka s Tebou a řekl Ti: „Zadejte mně Žižku bez soutěže a 

já Vám ho udělám. Se soutěžemi jsou jen samé nepříjemnosti.“ 

Z toho výroku je vidět, že Mařatka soutěžit ani nechtěl a soutěže vůbec nedoporučoval. 

Křivým obviněním mně Mařatka velmi ublížil. Jeho stanovisko k této zamýšlené soutěži 

nepřímo dokazuje pádně i to, že se vůbec soutěží nezúčastnil ani před tím, ani potom […] Záleží 

mně velmi na tom, aby výše uvedené věci byly alespoň pro budoucnost přesvědčivě zjištěny a 

písemně fixovány... Neobávej se, že nyní bude dopis Tvůj použit. […] 

 

Josef Šebor Bohumilu Kafkovi, Praha, 8. 6. 1936. 

ANG, Bohumil Kafka, Korespondence-přijatá, Šebor Josef, kart. 15. 

[…] Pokud se zadání pomníku pro Paříž týká, nemohu nyní přesně v archivu našem 

zjistiti, jaký byl postup a kdy bylo provedení modelu zadáno Dvořákovi a jak došlo k tomu, že 

byl slíben od p. ředitele Preisse příspěvek, poněvadž pověření úředníci jsou od prvního června 

na dovolené. Pokud se ale pamatuji, byla před mnoha lety zaslána městské radě pařížské žádost 

o povolení k postavení pomníku podle návrhu K. Dvořáka a po kladném vyřízení bylo 

přistoupeno k provedení modelu. Na to v jubilejním roce věnovala Živnostenská banka určitý 

peníz, přímo na pomník v Paříži. Jak velký byl dar, nemohl jsem také zjistiti. Podaří-li se mi 

opatřiti příslušná data, tak Ti je sdělím. 

Několik neděl před ukončením soutěže bylo v kavárně na Letné vyprávěno, že Dvořák 

se chystá za každou cenu soutěž vyhráti a že soutěží s modelem velké hlavy portrétu Žižky. A 

skutečně v soutěži žádné druhé nebylo. Před zahájením poroty, přišel člen poroty malíř Rabas 

přímo k návrhu Dvořákovu, velmi se divil, jak je to krásně pro bronz uděláno, že to musí být 

od velmi vynikajícího umělce a teprve na moje upozornění, že v prvém patře jest ještě jeden sál 

s návrhy s chválou přestal. Pak byla udělena III. cena L. Kofránkovi. Na zakročení profesora 

Gočára byla zrušena a dána autoru „Jménem Páně“. Při tom jsem se s ním slovně srazil. Tak že 

nyní plně chápu, jak moje penzionování, tak Gočárův zákrok u p. starosty. 



 

 

Pak se udála charakteristická událost, a to že před posledním jednáním poroty byl jsem 

zavolán k telefonu a tu mě Dvořák přímo žádal, abych hlasoval pro něj atd. Když jsem se 

dotazoval, co tím myslí, tak odpověděl „vole“ a položil sluchátko. Když jsem to hlásil p. 

starostovi, tak mně řekl, že p. ministr Beneš se za Dvořáka přimlouval a na jeho prosbu poslal 

důvěryhodnou osobu, která by se nemožnosti přesvědčila a podala mu nestranný posudek. 

Touto osobností byl p. konzul Sedmík. Při tom také sdělil, že již včera, to jest den před 

rozhodnutím soutěže oslavovali v automatu vítězství. V Praze, dne 8. června 1936. 

 

Bohumil Kafka Josefu Šeborovi, Praha, 1. 11. 1936. 

ANG, Bohumil Kafka, Korespondence-odeslaná, Šebor Josef, kart. 15. 

Milý příteli, 

prosím Tě, abys mně laskavě napsal ještě následující: 

Když Ti bylo zadáno vytvoření Žižky, řekl jsem Ti tehdy, jak došlo k zadání pomníku 

padlých Čechoslováků ve Francii – že totiž švagr Karla Dvořáka, vrchní ředitel Živnobanky Dr. 

Preiss vzkázal do Památníku Národního Osvobození, že dá (nebo opatří) na tento pomník 

150 000 Kč, a vyslovil při tom přání, abychom provedení pomníku zadali Karlu Dvořákovi. 

Pomník byl na to Karlu Dvořákovi bez soutěže zadán. 

V Praze dne ... listopadu 1936. Podpis. 

Děkuji Ti předem a srdečně pozdravuji. Tvůj B. Kafka 

  



 

 

Zadání pomníku a sochařská práce 
 

Zadávací list Bohumilu Kafkovi, Praha, 21. 12. 1932 

ANG, Bohumil Kafka, Dokumentace díla, Pomník Jana Žižky, Zadávací list práce na pomníku Jana 

Žižky na Žižkově, kart. 14. 

Zadáváme Vám na základě usnesení valné hromady ze dne 10. prosince 1932 provedení 

úplného modelu jezdecké sochy Jana Žižky z Trocnova způsobilého k definitivnímu odlití 

z bronzu, kterážto socha bude umístěna před Památníkem Národního Osvobození na vrchu 

Žižkově a má měřiti od kopyta koně ke hlavě jezdce 8 metrů za následujících podmínek: 

1) za předloženou plastickou skicu v měřítku 1:10 odlitou v sádře Kč: 50 000 Kč 

2) za model koně v životní velikosti, úplně dokončený, odlitý v sádře Kč: 170 000 Kč 

3) za model jezdce v životní velikosti, úplně dokončený, odlitý v sádře Kč: 170 000 Kč 

4) za model koně v definitivní velikosti, úplně dokončený, v sádře odlitý Kč: 

195 000 Kč 

5) za model jezdce v definitivní velikosti, úplně dokončený, v sádře odlitý Kč: 

200 000 Kč 

Celkem Kč 785 000 Kč, k tomu daň z obratu. Kdybyste kromě výše uvedených prací provedl 

další námi neobjednané skici, studie neb změny, nebudou Vám tyto zvláště honorovány. Další 

eventuální vzniklé výdaje se zhotovením modelu spojené, uhradíte ze svého. 

 

V uvedených částkách jsou obsaženy: 

1) Platy veškerých mých pomocných sil uměleckých, platy všech štukatérů a plat sluhy 

obstarávajícího pochůzky, úklid a topení. 

2) Pojištění všech shora uvedených lidí proti úrazu, jich pojištění nemocenské, invalidní 

a pensijní. 

3) Honoráře Vašim vědeckým spolupracovníkům. 

4) Výlohy za různé zvětšování strojem dle mých pomocných modelů. 

5) Odměny vojákovi obsluhujícího koně, pojištění vojáka proti úrazu koněm a pojištění 

koně proti onemocnění, znehodnocení nebo zahynutí. 

6) Nákup všech potřebných pomůcek, jako kostýmů, fotografií, knih, sádrových odlitků 

klasických děl aj. 

7) Nákup materiálu jako: zvedacích stolků, točen, trámů, travers, želez, pocínovaných 

rour, modelovací hlíny, sádry, šturců, schodů, lešení, různých prací truhlářských, tesařských, 

kovářských apod. 



 

 

8) Zaplacení živých modelů. 

9) Zaplacení paliva, vody a světla, jakož i údržba budovy, obecní dávky a přirážky. 

10) Zaplacení četných fotografií různých období Vaší práce. 

11) Výlohy při studijních cestách, za příčinou hledání pomůcek k práci (např. ve 

zbrojnicích a sbírkách obrazů a soch z počátku XV. století) a za účelem studia vynikajících i 

průměrných jezdeckých soch v jiných státech. 

12) Pojištění budovy proti požáru a pojištění modelu proti poškození. 

 

Splátky: 

Veškeré splátky budou Vám vypláceny dle postupu vykonané práce a po schválení 

poradního sboru, a sice do čtyř týdnů po oznámení, že dotyčná část práce jest dokončena. 

Rozdělení splátky bude následující: 

1) Po předložení skici jezdecké sochy v měřítku 1:10 Kč: 5 000 Kč 

2) Při podpisu zadávacího listu Kč: 55 000 Kč 

3) Po zvětšení koně do životní velikosti v hlíně a naložení v hrubých formách Kč: 63 000 

Kč 

4) Po úplném dokončení koně v životní velikosti a odlití ze sádry Kč: 88 000 Kč 

5) Po zvětšení jezdce do životní velikosti v hlíně a naložení v hrubých formách Kč: 

63 000 Kč 

6) Po úplném dokončení jezdce v životní velikosti odlití do sádry Kč: 88 000 Kč 

7) Při skončení přibližně prvé třetiny definitivního koně Kč: 63 000 Kč 

8) Při skončení přibližně druhé třetiny definitivního koně Kč: 63 000 Kč 

9) Při skončení třetí třetiny koně a po dokončení tohoto koně v sádře Kč: 63 000 Kč 

10) Při skončení přibližně prvé třetiny definitivního jezdce Kč: 63 000 Kč 

11) Při skončení přibližně druhé třetiny definitivního jezdce Kč: 63 000 Kč 

12) Při skončení třetí třetiny jezdce a po dokončení tohoto jezdce v sádře Kč: 63 000 Kč 

Celkem Kč: 785 000 Kč 

V uvedených částkách honorován jest též Váš odborný popis odlití sochy do bronzu, 

potřebný pro ofertní řízení mezi slévárnami, dále Vaše práce a porady s projektantem Památníku 

Národního Osvobození, kterých bude třeba při komponování podstavce pod sochou, jakož i 

při stanovení měřítka sochy na místě zkouškou, pomocí siluety ve skutečné velikosti. Nákresy 

šablon v siluetě ve dvou různých velikostech dodáte sám, vztyčení uhradí Spolek svým 

nákladem. 

 



 

 

Dozor nad litím v bronzu: 

Za umělecký dozor nad hrubými odlitky bronzových dílů, nad jich smontováním, 

ciselováním, patinováním a osazením na místě, paušálně 20 000 Kč. Tento obnos je splatný do 

čtyř neděl po osazení bronzové sochy na místě. 

 

Lhůty: 

Za ¾ roku po dokončení a odevzdání provisorního atelieru o němž je řeč v následujícím 

odstavci č. 3, zvětšíte koně do životní velikosti a naložíte ve hlavních formách. Za další ¾ roku 

úplně tohoto koně dokončíte a dáte odlíti do sádry. Do roka poté zvětšíte jezdce do životní 

velikosti a naložíte v hlavních formách. Za další rok dokončíte tohoto jezdce a dáte odlíti 

do sádry. Za další rok úplně dokončíte a dáte provésti v sádře koně v definitivní velikosti. 

Za další rok úplně dokončíte jezdce v definitivní velikosti a dáte provésti do sádry. 

 

Spolek pro zbudování pomníku Jana Žižky z Trocnova opatří: 

1) U ministerstva zemědělství bezplatné zapůjčení hřebce na dobu, kterou Vaše práce 

bude vyžadovati. Dále bezplatné převezení hřebce do Prahy a zpět, jakož i bezplatné krmení 

koně. (Pojištění hřebce proti onemocnění, znehodnocení nebo zahynutí, stane se Vaším 

nákladem, jak vpředu uvedeno.) 

2) U ministerstva národní obrany zajistí bezplatné ustájení hřebce a jeho zvěrolékařské 

ošetření. Dále bezplatné opatření vojáka, který by koně jezdil, čistil, krmil a Vám do atelieru 

předváděl. (Odměny vojákovi a jeho pojištění proti úrazu hřebcem, uhradíte svým nákladem, 

jak vpředu uvedeno.) 

3) Spolek pro zbudování Žižkova pomníku přispěje Vám částkou Kč 100 000 Kč na 

vybudování atelieru dle Vašich pokynů a v souhlase s Vámi na pozemku určeném městskou 

radou pražskou, takže volná disposice s atelierem ponechána Vám bude na celou dobu, kterou 

určí městská rada pražská. Spolek zažádá o prodloužení lhůty na celkem 10 let. 

 

Práva autorská a reprodukční: 

Všechny skici, studie a pomocné modely zůstanou majetkem Vašim. (Vyjma současně 

předložené skici jezdecké sochy v 1/10, která v sádře odlita dle dřívějšího ujednání, jest 

majetkem Spolku Žižkova pomníku, ale právo autorské a reprodukční této skici jest Vaším 

majetkem.) Za prvních 5 + 1 skic odlitých v bronzu zaplatí Spolek výrobní hodnotu s ohledem 

na to, že jich použije jako čestných darů. Velký definitivní sádrový model zůstane majetkem 

Spolku pro zbudování Žižkova pomníku. Autorské právo ke všem skicám a pomocným 



 

 

modelům i reprodukční právo pomníku v celku i v detailech zůstává vyhrazeno Vám, 

s výjimkou práva postavení pomníku Žižkova v bronzu na místě k tomu určeném, které náleží 

Spolku Žižkova pomníku. Po dokončení modelu v životní velikosti má Spolek právo v dohodě 

s Vámi, reprodukovati tento model fotografickou cestou a reprodukce ty rozšiřovati, není však 

oprávněn toto reprodukční právo postupovati třetím osobám. 

 

Předání definitivního modelu 

Definitivní model sochy v sádře provedené odevzdán bude ve Vašem atelieru slévači 

bronzu, za přítomnosti zástupců Spolku Žižkova pomníku. O tomto předání bude sepsán 

protokol. 

 

Eventuální práce, neschopnost nebo úmrtí 

V případě Vaší delší neschopnosti k práci přísluší Vám jen ta část honoráře, která dle 

míry vykonané práce a vynaložené hmoty by byla přiměřena. V případě Vašeho úmrtí 

nepřecházejí práva a závazky z této smlouvy na Vašeho dědice. Tito mají jen právo žádati, aby 

se jim nahradila cena hmoty k dílu připravené, pokud jí užíti lze a část honoráře s cenou 

vykonaných prací a přípravou se srovnávající. Spolku Žižkova pomníku zůstává právo, aby 

práce zbývající dal provésti tomu, koho za způsobilého uzná. 

 

Eventuální spor: 

Vzejde-li spor po stránce umělecké, zavazují se obě smlouvající strany vznésti tento spor 

k rozhodnutí na rozhodčí soud tří odborníků, do něhož každá strana volí si po jednom a tito dva 

pak třetího. Z výroků tohoto soudu není odvolání a obě strany musí se mu podrobiti. Náklady 

rozhodčího soudu ponese každá ze smlouvajících stran polovicí. 

 

Závěr: 

Úhrnný obnos vpředu uvedený stanovil jste tak, aby po odečtení hotových výloh – jichž 

výše může i zkušeného odborníka překvapit – objevil se ke konci Váš autorský honorář čili 

skutečný zisk, jako velmi malý, v poměru k uměleckému výkonu a jeho odpovědnosti. Avšak 

velikým morálním ziskem, kterého si vždy vysoce vážiti nutno, jest možnost, že dáte všechny 

své síly k dispozici, pro vytvoření krásného, obrovitého díla, k němuž se připíná a po věky příští 

připínat bude tolik uměleckých a národních citů. 

V Praze dne 21. prosince 1932 

Kostrakiewicz 



 

 

 

Výpisky Jaroslava Bendy z dopisů Bohumila Kafky rodině 1931-1941, b. d. 

ANG, Bohumil Kafka, Rukopisy-cizí, Benda Jaroslav, kart. 23. 

29. 8. 1931 

Myslím, že se mně Žižka daří, ale nechci se ničím uspokojit, když úkol i zodpovědnost je tak 

veliká. Byl jsem ještě v hřebčincích v Kladrubech a v Nemošicích. […] V Kladrubech jsem 

našel koně překrásného, ale pak jsem se přece pro něho nerozhodl. Zdál se mně příliš barokní, 

málo středověký. Pak mně asi totéž řekl profesor Bílek. V Nemošicích nebylo nic lepšího než 

Admirál z Písku. Leč ani ten před profesorem Bílkem neobstál. Bylo nutno shánět koně jedině 

norického, kterého mně asistent Bílkův zajel na můj účel hledat v Tlumačově a u Opavy 

ve Slezsku. Kůň vhodný se konečně našel. A pravděpodobně ve středu bude již v Ruzyni. 

Mezitím se stále starám o Žižku, s jehož celkovým pojetím jsem spokojen, ale stále třeba sochu 

různými znalostmi doplňovat. 

 

Zápisník Bohumila Kafky, Praha, leden 1931–červenec 1936 

ANG, Bohumil Kafka, Dokumentace díla, Pomník Jana Žižky, Zápisník, kart. 17. 

2. 9. 1931 

[…] Na cvičišti a v jízdárně měl jsem též příležitost studovat vztah jezdce ke koni, držení těla 

jezdce, sed, ovládání koně, polohu rukou a nohou jezdce. Cenné rady mi poskytl zvláště 

podplukovník J. Adamec, který mi pak často seděl modelem na mém hřebci. […] Prospěl 

značně mé práci, i když hlavu pojal jsem jinak, značně starší. […] 

Počátkem června 1931 odvezl jsem sochařské nářadí do kasáren v Ruzyni a tam začal 

s modelováním z francouzské plastelíny v jízdárně. Po práci byl každodenně model asi 40 kg 

těžký přenášen do světnice vedle jízdárny, který mně byla přidělena a kam jsem postupně 

soustřeďoval veškeré knihy a kostýmy. […] 

Pokračoval jsem na modelování koně v pohodlnějším prostředí a lepším světle mého 

ateliéru na Ořechovce. Měřením překontrolovány proporce koně. Hlava o něco zvětšena 

prodloužením tlamy, rousnatost jsem více akcentoval (hřebec dostal delší zimní srst). Zvednutá 

noha znovu studována (hřebci byla noha položena na bedničku nebo ji voják v ruce držel nebo 

na řemen pověsil). Ocas hřebce byl zavázán při práci na zadních nohách, abych je ocasem neměl 

kryty. […] Dlouho jsem měnil modelaci krku koně i otevřené tlamy a žuchvy1 koně. Podkovy 

                                                           
1 Žuchvou je nazývána spodní část koňské čelisti. 



 

 

jsem studoval v Zemském muzeu, v nálezu Semonickém. Stihlovou uzdu jsem úplně vypustil. 

[…] 

 

2. 2. 1932 

Kreslil a přeměřil jsem si v Národním muzeu palcát, který je prostší v detailech než palcát 

z městského muzea, a meč. Ukázalo se nejen, že délku jílce mám dobře, ale ostří, že má býti 

delší a ne kratší. Dle těchto vzorů jsem pak na skice modeloval. 

Přeměřil jsem si mladého těžkého atleta Srbu, výšky 176 cm, váhy 90 kg, největší šířky 

v deltovcích 51 cm, při pohybu rukou, jak mám svého Žižku, od prsního svalu k lopatce 

26,5 cm a přeměřením mojí skici se ukázalo, že můj Žižka je ještě o něco málo robustnější, ač 

je to muž šedesátiletý. Sotva by bylo radno tuto robustnost víc zesilovat. […] 

 

 

 

11. 3. 1932 

Zkoušel jsem na atletu Srbovi, který si oblékl, který si oblékl přibližně šitou sukni, jak s takovou 

sukní se jezdci nasedá do sedla. Seznal jsem, že do sedla v Norimberku vybraného (a u mne 

namodelovaného a v sádře odlitého) se s takovou sukní nasedá hodně špatně, že je to nějak 

málo jezdecké. Pak jsem několik dnů modeloval na skice Žižky akt dle atleta a proporce a 

podhledy kontroloval měřením. Model mně seděl v sádrovém odlitku sedla. […] 

 

Bohumil Kafka Jos. Hellriegelovi (do Budapešti), Praha, 12. 3. 1932. 

ANG, Bohumil Kafka, Korespondence-odeslaná, Hellriegel, kart. 15. 

Na doporučení pánů Dr. Gutha a Dr. Květa z Národního muzea v Praze dovoluji si Vás 

prositi o laskavé informace o vysokých kožených botách z počátku 15. století. Jsem totiž 

pověřen vytvořením velké jezdecké sochy Jana Žižky z Trocnova a chci dáti Žižkovi na radu 

výše uvedených pánů vysoké kožené boty. 

Prosím o laskavé zapůjčení reprodukcí obrazů, rytin neb soch (poštovné a pojištění 

zásilky rád hradím) třeba na krátkou dobu, kterou sám určíte. Dále prosím Vás o bližší popis o 

tomto předmětu, eventuálně signaturu knihy, kde bych se blíže informoval. 

Zvláště prosím o sdělení, zdali v některém muzeu existuje originál vysokých bot 

z počátku 15. století, který by Žižkovi a jeho době byl blízký. Jel bych pak do města, kde udané 

muzeum se nachází, abych si originál prostudoval. […] 

 



 

 

Zápisník Bohumila Kafky, Praha, leden 1931–červenec 1936 

ANG, Bohumil Kafka, Dokumentace díla, Pomník Jana Žižky, Zápisník, kart. 17. 

15. 6. 1932 

Štukatéři dokončili odlití skici do sádry, načež jsem sám celý odlitek podrobně v sádře 

retušoval. Dle tohoto prvního sádrového odlitku dám ve slévárně provést první odlitek 

bronzový a to tak, že slévárna nesmí nic ciselovat – musí nechat stát všechny švy od dílů 

pískové formy. Chci tím zamezit, aby cizelurou ve slévárně má modelace trpěla. Je dost toho, 

co se nutně ztratilo při odlévání do sádry, neboť formování bylo komplikované, při odsekávání 

formy bylo plno koutů, kde štukatéři často zasekli. Až bude slévárna s prvním bronzovým 

odlitkem hotova, dám dle tohoto sádrového modelu odlít druhý bronzový odlitek, který bude 

sloužit co kovový model, dle kterého by se pak další eventuální bronzové odlitky formovaly. 

Pak teprve dám dle sádrového modelu provést sádrové odlitky, na nichž bych podnikal změny 

a dle nichž pak se bude zvětšovat do životní velikosti. Původní sádrový model zůstane rozřezán 

tak, jak přijde ze slévárny – nebude sesazován – bude uložen do bedny a nebude nic podle něho 

pracováno. 

 

8. 11. 1932 

Modelování vnitřní strany noh jezdce v životní velikosti jest nesnadné pro špatný přístup 

k práci. Na můj dotaz u Silvestra, jak si počínal Myslbek, praví, že když byl Myslbekův jezdec 

úplně hotov a v sádře odlit, odřízl Silvestr obě nohy tohoto odlitku asi uprostřed holení. 

Myslbek na těchto odříznutých částech plastelínou domodeloval čeho bylo třeba a Silvestr je 

pak zaformoval, odlil a na sádrový odlitek jezdce přisadil. […] 

Z příkazu ministerstva zemědělství předváděni mě byli nejvybranější koně ve státních 

hřebčincích v Nových Dvorech u Písku, v Kladrubech a v Nemošicích u Pardubic. […] Vedoucí 

osoby těchto hřebčinců jako znalci koní byli mi ochotně radou k dispozici. Učiněný výběr však 

profesor Bílek neschválil a poradil hřebce rasy norické, který svým starodávným typem nejvíce 

se blíží koni středověkému, jak je znám z obrazů a rytin tehdejší doby a jak shodně s historií jej 

kreslí Mikoláš Aleš. Pan inženýr Tichota zajel pak do státního hřebčince v Tlumačově 

na Moravě a vybral tam ze 40 norických hřebců koně nejvhodnějšího, jménem Albín Theseus. 

Inženýr Tichota hřebce podrobně proměřil hůlkovou i páskovou mírou a kružidly, upozornil 

mne na vady vybraného koně a poskytl mi s profesorem Bílkem mnohé cenné rady během mé 

práce o koni. 

Neposadil jsem Žižku na klisnu neb valacha, nýbrž z vlastního podnětu rozhodl jsem se 

pro hřebce proto, abych znázornil nejen v Žižkovi, ale i v jeho koni prudkou živelnou sílu. […] 



 

 

Hřebec byl mi zapůjčen bezplatně, avšak eventuální zahynutí neb znehodnocení, jakož i 

eventuální úraz vojína jej obsluhujícího byly plně na mé nebezpečí. […] 

Kůň byl mi přivezen do Prahy a ustájen v dělostřeleckých kasárnách v Ruzyni, kde mi 

velitelství I. Pluku Jana Žižky z Trocnova s neomezenou ochotou vyšlo vstříc, hlavně 

zapůjčením velké jízdárny, v níž jsem pracoval od června až do pozdního podzimu. Tam jsem 

mohl pozorovati nejen koně v pohybu, ale i prostředí vojenské, ruch útoků s alarmy, rozkazy 

velitelů. […] 

 

Výpisky profesora Jaroslava Bendy z dopisů Bohumila Kafky rodině 1931-1941, b. d. 

ANG, Bohumil Kafka, Rukopisy-cizí, Benda Jaroslav, kart. 23. 

27. 9. 1933 

Pracuji nyní na koni v životní velikosti podle hřebce z Tlumačova. Také jsem začal se 

Štefánikem 7 m vysokým a je na něj do velkého ateliéru dopraveno celkem přes 1 vagon trámů 

a fošen, tj. asi 30 kubických metrů. Zřídil jsem si z ulice do ateliéru polní dráhu – kolejničky a 

železný vozík. 

 

2. 2. 1937 

Začínám již ve velkém ateliéru s konstrukcí koně v definitivní velikosti. Kromě trámů a fošen 

ze Štefánika, které dál budu používat a které váží nejméně 200 metr. centů. Objednal jsem 

různých trámů a fošen za 10 000 K ve váze asi 170 metr. centů. Z těchto některých cifer vycítíš, 

jaká jsou to rozhodování a jaká odvaha a starosti. V blízké době, ne-li již nyní, bude vyřešení 

sochy Žižky tak daleko, že i v případu mého úmrtí nebo trvalé práce neschopnosti bylo by lze 

beze mne dílo dokončiti. 

  



 

 

Posudky 
 

Max Švabinský, Antonín Matějček, Praha, 1932. 

ANG, Bohumil Kafka, Dokumentace díla, Pomník Jana Žižky, Historický posudek o skice (opis), kart. 14. 

 

Model profesora B. Kafky odpovídá dané úloze, a to po stránce ideové i formální. 

Z hlediska ideového zdařilo se autoru vtěliti do hmoty představu Jana Žižky jako osobnosti 

symbolizující velikost husitského hnutí v jeho duchovních i fyzických složkách. Pojetí Jana 

Žižky odpovídá představě vůdce a velitele obdařeného vysoce vypjatou vůlí, energií, 

naplněného vědomím mravní zodpovědnosti, působícího charakterem a autoritou. Tyto 

vlastnosti jsou vyjádřeny dobře proporcemi, pozicí těla, gesty rukou, držením i výrazem hlavy 

a účinnost těchto složek vzroste jistě, až přikročí sochař k práci na modelu většího měřítka. 

Z hlediska formálního třeba vytknouti vpravdě monumentální pojetí pomníku a dokonalý vývin 

sousoší v prostoru, plastickou plnost a mohutnost objemům účinnost siluet ze všech pohledů. 

Jezdec jest spjat s koněm organicky, oba tvoří pevně skloubený celek, v pohybech koně i jezdce 

je shoda dokonalá. Sousoší je v celku i podrobnostech dobře komponováno a konstruováno, 

modelace jest provedena pevně a hutně. 

Shrnuvše svá pozorování uzavíráme, že profesor Kafka vyřešil model způsobem, který 

opravňuje k naději, že vytvoří dílo, jaké jest od sochaře v tomto případě žádáno. Lze souditi, 

že další prací ve větším měřítku vzroste a zesílí výrazová charakteristika jezdce i koně a že 

detaily, které se nemohly uplatniti v malém modelu, přispějí k zvýšení výrazové účinnosti 

pomníku měrou nemalou. Doporučujíce Spolku pro zbudování Žižkova pomníku Kafkův model 

k práci další, prohlašují podepsaní, že jsou ochotni přispěti sochaři i v další práci svou radou. 

 

František Bílek, Václav Weger, Praha, 23. 5. 1932. 

ANG, Bohumil Kafka, Dokumentace díla, Pomník Jana Žižky, Hipologický posudek o skice (opis), 

kart. 14. 

 

Nížepsaní přípisem Spolku pro zbudování pomníku Jana Žižky z Trocnova v Praze 

z května tohoto roku pověřeni hipologickým posouzením skici koně profesora Kafky k Žižkovu 

jezdeckému pomníku, podávají na základě opětovné prohlídky této skici dne 23. května 1932 

následující dobrozdání: 

Kůň k modelu profesorem Kafkou volený a zapůjčený ministerstvem zemědělství ze 

Státního centrálního hřebčince v Tlumačově na Moravě jest 412 Albín Theseus, devítiletý 

hřebec ryzák s bílou hřívou, rasy norické, působící tou dobou jako zemský plemeník ve Slezsku. 



 

 

Tato rasa byla doporučena panu profesorovi z toho důvodu, poněvadž mnozí její příslušníci 

svými tvary poměrně nejvíce odpovídají koním dle zachovaných zobrazení ve středověkém 

válečnictví užívaných. V třeboňském archivu uloženy jsou dokumenty, z nichž vychází, že 

Žižka v jižních Čechách, a zvláště na Vodňansku remontoval koně pro potřeby válečné, a to jak 

koně jezdecké, tak i vozatajské. Vykopávky koňských udidel, podkov, jakož i koňských kostí 

ze středověkých kulturních jam dosvědčují, že tou dobou užívaní koně byli vesměs hrubší, 

mohutností byli blízcí dnešnímu norikovi, který ze všech koní západního typu zachoval si 

poměrně nejpůvodnější charaktery, protože je jinými rasami nejméně pokřížen. Vlast norického 

koně, jehož jméno pochází od římské provincie Noricum, jsou alpské země, zvláště 

Solnohradsko, odkud od starodávna vozila se k nám sůl, hlavně po Zlaté stezce k Bavorovu, 

tedy do samého Vodňanska. […] Hřebec Theseus, model koně profesora Kafky, odpovídá svými 

tvary představě o staročeských koních selských, a tedy pravděpodobně představě i o koních 

užívaných ve válkách husitských. Jest tedy prospěšné, že k modelu Žižkova koně nebyl kůň 

rasy ušlechtilejší, poněvadž takový nebyl v Čechách domorodý, nýbrž byl sem v minulých 

stoletích dovážen od jihu, hlavně ze Španěl a jest historicky dokázáno, že arabští kupci přiváděli 

až k nám a ještě dále do Polska svoje lehké ušlechtilé koně, které draho prodávali bohatým 

šlechticům. Nehledě k tomu, že lehký ušlechtilejší kůň nekryl by se s představou 

o demokratickém vůdci selských vojsk a o bývalém chudém zemanu. Dlužno dále uvážiti, 

že jádrem vojska Žižkova byla pěchota a že v něm nebylo lehké jízdy. Žižka sám byl člověk 

rozložitějšího těla, a tedy i těžší tělesné váhy, jako velitel, který byl neustále mezi svým vojskem 

i jako starší muž nemohl potřebovat koně příliš temperamentního, nýbrž spolehlivého těžšího 

koně, který by snesl pod jezdcem těžší váhy námahu každodenních dalekých pochodů. 

Skica profesora Kafky vystihuje dobře formy koně norického, jeho hmotu a jeho klidný 

a při tom spolehlivý temperament, nevystihujíc úmyslně přílišnou ušlechtilost koně. Po stránce 

anatomické skica koně profesora Kafky svědčí o velmi pečlivém studiu exteriéru živého 

modelu, na němž kružítkem byly přeměřeny jednotlivé rozměry a v přiměřeném poměru a 

vzájemném vztahu uplatňovány byly ve skice. Také svalovina koně i šlachy koně a všechny 

hrany a výčněly kostí pod kůží koně se rýsující jsou ve skice správně vyznačeny. Postoj koně 

se skloněnou hlavou, dobře opřeného na třech končetinách s přední pravou nohou zdviženou, 

jest přirozený a odpovídá statickým i mechanickým podmínkám při voleném postavení 

končetin. Z výše uvedeného vychází, že skica profesora Kafky po stránce hipologické jest 

bezvadná, zachycujíc výborně ve své hmotě rasový typ i formy vhodně voleného koně 

v přirozeném postoji. 

 



 

 

 

Karel Guth, Jan Květ, Rudolf Urbánek, Praha, 25. 5. 1932. 

ANG, Bohumil Kafka, Dokumentace díla, Pomník Jana Žižky, Historický posudek o skice (opis), kart. 14. 

 

Podepsaní navštívili 24. května 1932 pana profesora Kafku a po podrobné prohlídce jeho 

návrhu Žižkova pomníku dohodli se na tomto společném dobrozdání: 

Celkové pojetí Žižkovy osoby jako starce, asi šedesátníka, s gestem klidné, rozvážné 

síly velkého vojevůdce, ve chvíli rozvíjející se vojenské akce, srovnává se s představou 

odborného historika. 

Po stránce archeologické není proti návrhu a jeho pojetí podstatných námitek. Prostý 

úbor Žižkův a jeho jednoduchá zbroj (drátěná košile, palcát, meč atd.) vyhovuje představě 

skromného husitského zemana, založené na historických pramenech i památkách. […] 

Doporučovaly by se však v detailech udělati menší změny, které pojetí sochařovo přiblíží ještě 

více historické skutečnosti. 

1. Stáří Žižkovo, podle umělcova pojetí, předpokládalo by řidší a kratší vlas, také by 

mohl vlas býti méně pečlivě upraven. 

2. Bylo by vhodnější, aby byly boty z měkčí kůže, k formě nohy těsněji přiléhající a 

v chodidle poddajnější, bez podpatků. 

3. Ostruhy měly by býti svým obloukem nasazeny výše nad patou, nikoli na opatku boty; 

trn by měl býti kratší a mírně prohnut. 

4. Bylo by lépe vynechati náloketníky 

5. Bylo by vhodnější díti jílci meče hladkou vřetenovitou formu. 

6. Době přiměřenější by bylo sedlo s přední částí zúženou a poněkud zašpičatělou. 

7. Podpínka u sedla měla by býti širší. 

8. Podle současných obrazů bylo by možno doporučiti, aby hříva koně byla kratší a 

sčesána na jednu stranu a aby ocas byl poněkud zkrácen. 

9. Náčelní řemeny v ohlávce měly by vybíhati od udidla a nikoli z postranních řemenů. 

V rozmluvě podepsaných s umělcem uvažovalo se i o tom, má-li mít Žižka pokrytou 

hlavu. Rozhodnutí o tom je věcí umělcova pojetí. Model přilby, kterou pan profesor Kafka 

podepsaným ukázal, neodporuje historické skutečnosti, jen v podrobnostech bylo by třeba 

provésti menší úpravy. 

 

 

 



 

 

František Bílek, Václav Weger, Praha, 18. 4. 1935. 

ANG, Bohumil Kafka, Dokumentace díla, Pomník Jana Žižky, Hipologický posudek o skice (opis), 

kart. 14. 

Nížepsaní sledovali tvoření hliněného modelu profesora Bohumila Kafky pro pomník 

Jana Žižky z Trocnova od jeho počátků až po ukončení modelu a k vyzvání Sboru pro 

zbudování Památníku Národního osvobození a pomníku Jana Žižky z Trocnova na vrchu 

Žižkově č.j. 4947/35 ze dne 13. dubna 1935 podávají o tomto modelu koně následující posudek: 

Model koně po stránce hipologické odpovídá velmi dobře formě koně, která byla 

v Čechách možná koncem století čtrnáctého a začátkem patnáctého. Tehdy mimo koně 

arabského, neexistovala ještě forma jezdeckého koně teplokrevného v dnešním slova smyslu. 

Arabské koně velmi drahocenné a z Orientu po válkách křižáckých často na sever přiváděné, 

mohla míti jen bohatá šlechta a vždycky se o nich ve starých zápisech psalo jako o veliké 

zvláštnosti. Domorodou rasou po celé střední Evropě a tedy i v Čechách tehdy byl kůň západní 

(jemuž dnes nikoli správně říká se kůň chladnokrevný), ovšem nikoli v dnešní ranné době, 

nýbrž v původní vysoké formě s těžkou, klabonosou hlavou. Formě, kterou z dnešních ras 

udržel si poměrně nejvěrněji kůň norický. I středověcí rytíři, jak ze zachovaných soudobých 

zobrazení jest patrno, užívali těchto silných koní k turnajům a užívalo se jich i ve vojenství; 

tehdejší jezdectvo v západní a střední Evropě bylo v dnešním pojetí slova vesměs těžké. Ve 

východní Evropě v Polsku a ještě víc v Rusku byl odedávna doma lehký kůň stepní, který byl 

v Polsku hojně křížen s domácími koni těžkými. V západní Evropě na pobřeží Atlantického 

oceánu ve Flandrech a pak v jižní Evropě pod Alpami v severní Itálii křížili těžké koně 

s přivezenými hřebci orientálními a prodávali je pak velmi výhodně a ve velkém počtu do 

střední Evropy jako prostředně těžké koně jezdecké. […] Hřebci těchto ras byli zajisté i u nás. 

Koně krok za krokem tvořeni lehčími a ušlechtilejšími, neboť starý těžký kůň ztrácel ve 

vojenství na ceně. Když v polovině 15. století bylo ve válečnictví intenzivněji užíváno střelného 

prachu a stalo se nutným míti koně lehčí a pohyblivější, kteří by co možná rychle se dostali 

z ohně nepřátelské palby. Za živý model k dílu profesora Kafky byl proto volen hřebec norický 

lehčího rázu, jehož určité nedostatky jako koně jezdeckého profesor Kafka opravoval, 

jmenovitě pokud se hlavy a krku týče, podle hřebce staroitalské (kladrubské) rasy Generale, 

některé detaily anatomické podle vybraných koní zvlášť suché konstrukce tělesné z válečné 

školy na Panenské. K studiu určitých starožitných tvarů sloužili mu noričtí koně, zapůjčení 

Smíchovským pivovarem v Praze. 

Hliněný model Žižkova koně vytvořený profesorem Kafkou odpovídá archaické formě 

koně v celkovém utváření těla i v jednotlivostech jmenovitě v mírné klabonosé hlavě, ve formě 



 

 

trupu a štěpené zádi, tedy tvary koně, jaké vídati lze nejčastěji u koní za středověku 

zobrazovaných. Model Kafkova koně jeví typicky vyjádřené charaktery hřebce, pokud se týče 

výrazu samčích forem, ohnivého temperamentu, síly a odvahy. 

Hliněný model profesora Kafky v nadživotní velikosti provedený představuje koně 

všemi čtyřmi končetinami o zem podepřeného, s pravou zadní nohou mírně vykročenou a 

ostatními končetinami v přirozené, tomu odpovídající pozici. Kůň jest zobrazen v afektu, 

ržající, s mírně nakloněnou hlavou na vysoce zkohouceném krku s hřívou jakoby ve větru 

zvlněnou, ohonem vysoko nasazeným, rovněž vlajícím a pravou přední nohou jakoby ku 

hrabání připravenou. Po stránce anatomické jest tento postoj koně dobře vyvážen i správným 

podepřením těla i napětím příslušných svalů, aniž by vzbuzován byl pocit jakékoliv strnulosti. 

Vzájemný poměr jednotlivých částí těla jest přiměřený. […] Jednotlivosti v plastickém 

rýsování se hran a výčnělů kostí, šlach a obrysů svalových pod kůží jsou na modelu 

vypracovány měkce, přiměřeně větší mohutnosti koně, při čemž celek dobře působí dojmem 

skutečné životnosti. 

Předností díla Kafkova jest, že není zde stylizace koně tak často vídané a hipologem 

nepříjemně pociťované na jezdeckých sochách v cizině. V souhrnu lze model Kafkova koně po 

stránce hipologického pojetí a sice jak dobově rasového, tak exteriérového prohlásiti za 

bezvadný, poněvadž ve skutečnosti možný a v tom ohledu i v přirovnání s koni jiných 

jezdeckých soch přímo za vynikající. 

 

Rudolf Urbánek, R. Guth, Jan Květ, Praha, 30. 4. 1935. 

ANG, Bohumil Kafka, Dokumentace díla, Pomník Jana Žižky, Historický posudek o skice (opis), kart. 14. 

Podepsaní prohlédli 26. dubna model sochy koně v ateliéru pana profesora Kafky a 

shledali, že z hlediska historického a archeologického není námitek. Některé připomínky 

týkající se podrobností ve vypracování sochy byly sděleny přímo autoru. 

 

Max Švabinský, František Žákavec, Antonín Matějček, Praha, 27. 6. 1935. 

ANG, Bohumil Kafka, Dokumentace díla, Pomník Jana Žižky, Umělecký posudek o skice (opis), kart. 14. 

Podepsaní členové poradního sboru navštívili ve smyslu Vašeho vybídnutí ze dne 13. 

dubna tohoto roku dvakrát ateliér profesora Kafky a podrobili podrobnému posouzení 

nadživotní model koně pro Žižkův pomník. Souhrnný posudek jejich zní takto: 

Změna postoje a pohybového motivu, kterou provedl sochař v nadživotním modelu 

koně, značí velký zisk proti původnímu návrhu. Kůň zadržený v chodu náhlým přitažením uzdy 



 

 

nabyl nebývalého napětí údů i trupu, stal se dramatický oživeným tvarem, získal na dynamice 

i na monumentalitě kompozice, aniž pozbyl klidu monumentální soše nezbytného. Tímto 

pohybem staly se obrysy ze všech pohledů hybnějšími, rozmanitějšími a živějšími. Další 

výhodou nového postoje koně jest, že nohy, vzpírající pružný trup, pozbyly nevýhodné 

rovnoběžnosti. Vytknouti sluší [se] také, že uzdou přitažená hlava získala na výrazu a ohnivosti 

vzezření. 

Nový model odpovídá v proporcích i tvarech přesně danému typu koně, vyjadřuje rasu 

a krev zvířete. Konstrukce těla je provedena sochařsky exaktně, modelace je plná, pevná a 

velkorysá, prostá všech rušivých podrobností. Povrch těla je oživen vhodně žilami a náznaky 

srsti. 

Dalším a největším ziskem nového modelu je, že sochař počítal se značným podhledem 

na sousoší a že vyřešil dobře již v postavě koně všechny podhledy z hlavních pozorovacích 

bodů. Model, pozorován ze spodu v úhlech, v jakých se bude jeviti v kratších a delších 

distancích na místě svého určení, poskytuje i ze spodu siluety umělecky promyšlené a účinné. 

Podepsaní znalci vyslovují z nejhlubšího přesvědčení názor, že model koně jest dílo 

v každém ohledu dokonalé a doporučují, aby bylo umělci dopřáno pracovati na sousoší 

nerušeně dále. Až spojí sochař s tímto zdařilým koněm postavu jezdce, vznikne podle 

přesvědčení znalců skupina odpovídající plně úkolu, který byl sochaři svěřen k řešení. 

 

Max Švabinský, Antonín Matějček, Jan Květ, Rudolf Urbánek, František Žákavec, Karel 

Guth, Praha, 12. 3. 1937. 

ANG, Bohumil Kafka, Dokumentace díla, Pomník Jana Žižky, Historicko-umělecký posudek o skice 

(opis), kart. 14. 

Komise znalců […] sešla se 12. března tohoto roku v ateliéru profesora B. Kafky, aby 

se ve smyslu přípisu zaslaného jednotlivým členům (ze dne 1. března tohoto roku) vyjádřila 

o vykonané práci na modelu pro pomník. 

Komise jednomyslně uznává a schvaluje celkové vyřešení skupiny jezdce s koněm. 

Změna, která nastala proti dosavadnímu pojetí v posazení jezdce a v jeho vytočeném pohybu 

od pasu k ramenům i k protikladně natočené hlavě, prospěla celku po stránce formální i 

výrazové. Gesto pravé paže nabylo na dějové živosti tím, že byla pozdvižena a natažena. Ruka 

třímající poněkud vytyčený palcát nabyla gesta velitelského. Levá paže získala tím, že byla 

přitažena k sedlu, vyjadřujíc tak zřetelněji motiv zadržení koně. Zvolená, historicky 

zdůvodněná forma udidla je i výtvarně velmi příznivá, protože ponechává hlavu koně volnou a 

že dává vznik dobré souhře tvarů. Vykonaná práce na modelu odpovídá tomu stádiu vývoje, 



 

 

který se vyjadřuje technickým termínem „socha zhruba naložená“. A proto se doporučuje, aby 

profesoru Kafkovi byla příslušná splátka vyplacena. 

Pro další práci doporučuje komise tyto úpravy: Pružnější, energičtější založení a 

vzepření nohou do třmenů ve smyslu první skici. K zvýšení výtvarného účinu spodní části těla 

jezdcova doporučuje komise, aby čelo sedla bylo ze stran ubráno a vpředu vyklenuto podobně 

jako na první skice. Komise schvaluje postroj hlavy koně, ale doporučuje, aby ostatní postroj 

se omezil jen na podpínku (obřišník) pod sedlem. Stejně doporučuje, aby definitivně bylo 

upuštěno od rukavic a kroužkovaného límce, také jinak, aby Žižka zůstal oděn jen drátěnou 

košilí, soukennou sukní a aby měl ruce holé. Pokud se týče Žižkovy hlavy, nemá komise jistotu, 

že by řešení s přilbou v podobě, kterou ukazuje model, bylo řešení konečné a naprosto 

uspokojující. Navrhuje proto, aby pro konečnou formu soklu bylo upuštěno od tvaru 

geometrického a aby byl zformován volně s ohledem na podhledy, které pro účin díla zblízka 

budou rozhodující. 

  



 

 

Spor o podobu pomníku Jana Žižky 
 

Zápisník Bohumila Kafky, Praha, leden 1931–červenec 1936 

ANG, Bohumil Kafka, Dokumentace díla, Pomník Jana Žižky, Zápisník, kart. 17. 

4. 3. 1934 

Dnes odevzdávalo prezidium Žižkova spolku kancléři Šámalovi na hradě bronzovou skicu 

mého Žižky pro pana prezidenta na oslavu jeho 85. narozenin. Sotva začal se Šámal pochvalně 

vyslovovat o mé práci a začínal nadšeně o mém koni, vmísil se hned do řeči jeho Udržal 

zamítavou kritikou mé skici, že tehdy takové koně nebyli, jak já ho dělám, dále, že já dělám 

sfingu a že on chce, abych ho dělal na vzepjatém koni. Na moji námitku, že naši historikové 

umění se obávají, že pro nedostatek distance nebude z Žižky vidět nic než břicho koně a že 

bych to břicho koně tím víc ukazoval, kdybych Žižku dělal na vzepjatém koni. Na to Udržal 

nedbal, a ještě hned dál nařizujícím tónem dodal, abych dal Žižkovi palcát z ruky pryč, abych 

palcát pověsil na sedle a aby Žižka oběma rukama držel otěže koně. Dále že má můj Žižka 

špatně otočenou hlavu, že tak jak ho mám, chce palcátem rozmlátit Pantheon (který má nota 

bene úplně za zády). Když legionář generál Bláha mu namítal, že je dobře, když má Žižka palcát 

v ruce a že si váží Žižky proto, že se uměl odhodlat bránit se, tu Udržal jako když generál 

nemluví. Říkal dál před Šámalem, zástupcem prezidenta, že Žižka byl revolucionář, jediný 

revolucionář, kterého jsme kdy měli, že žádného jiného revolucionáře jsme neměli. 

Tak v oslavný den snížil Udržal Masaryka, slavného vůdce revoluce za světové války. […] Jest 

obvyklé na světě, že když kdokoliv komukoliv něco věnuje, dává to nejlepší, co má, zvláště 

když se to věnuje prezidentu – osvoboditeli. Udržal však usoudil jinak a za trapných rozpaků 

všech přítomných darovanou sochu povýšenecky označoval jako plnou zásadních chyb, a ještě 

vytýkal chyby Masarykovi. 

 

Josef Koutňák Bohumilu Kafkovi, Praha, 15. 10. 1934. 

ANG, Bohumil Kafka, Korespondence-přijatá, Koutňák Josef, kart. 15. 

Velevážený pane profesore! 

Velmi nerad, vážený pane profesore, odpovídám na Váš ctěný dopis. Hlavně proto, že můj názor 

v meritu věci, vzhledem k pokročilosti práce, Vám pomoci už nemůže a je spíše způsobilý Vás 

rozladiti. Je těžké, chápu, tvořiti sochu, která má státi staletí a býti dokumentem názoru naší 

generace na osobu a dobu Žižkovu, a proto nezazlívám Vám, že se na mne zlobíte. Aspoň tento 

pocit jsem měl, když jsem četl Váš ctěný dopis. Věřte mi však, že svým stanoviskem, ne k soše, 



 

 

tu jsem neviděl, nýbrž k fotografické reprodukci, jíž jsem viděl v kterémsi časopise, jsem 

nemínil máchnouti rukou nad výsledky jistě zcela poctivého úsilí Vašeho dopracovati se 

nejlepšího řešení. Musil jsem se však podiviti, že, tvoře sochu bojového koně, s bojovníkem 

koňmo, jste se neobrátil na žádného bojovníka jezdeckého, který přece lépe musí věděti ze své 

vlastní zkušenosti, jak kůň velitelský má vypadati, nýbrž že jste se dal v těchto věcích vésti 

agronomy a dělostřelcem, pro něhož kůň po věky byl spíše vždy transportním než bojovým 

prostředkem. Pobyt v jezdeckém učilišti v Pardubicích byl by Vám dal jistě více podnětů než 

Vaše jistě upřímné přebývání na dělostřeleckých jízdárnách. 

Podivil jsem se také, že jste při své zcela zřejmé snaze přiblížiti se co nejtěsněji 

k historickým skutečnostem, posadil jste Žižku na koně, na kterém Žižka nikdy sedět nemohl, 

prostě proto, že takový kůň v Čechách tehdy neexistoval. Chladnokrevný kůň se k nám dostal, 

jako tažný kůň, teprve později s transporty soli. Ale i kdyby už tehdy zde býval, nikdy Žižka, 

jenž byl přece vážným bojovníkem, nebyl by si ho vyvolil, poněvadž chladnokrevný kůň je kůň 

krokový, neohebný, nerychlý v obratech, nezpůsobilý toho při ježdění, kterého je třeba, aby 

vyhověl obtížím boje koňmo zblízka chladnou zbraní. Není možno si mysliti, že by Žižka byl 

jezdil na koni, s nimž by s vírou v něho, nemohl se vrhnouti do každé řeže koňmo. Také jeho 

velitelská funkce vyžadovala, aby měl koně velmi pohyblivého, schopného velkých úsilí 

klusových a cvalových, způsobilého k velké náhlé akceleraci a k překonávání terénních 

překážek. Ale ani jednu z těchto vlastností nemá Norik, na kterém Váš Žižka sedí. 

Vy také zajisté víte, že husitská jízda byla velmi obávaná právě pro svou pohyblivost, 

rychlost, v které se objevovala hned tam, hned onde, a že byla vítězná i proti jízdě uherské, 

proti níž přece na chladnokrevnících nemohla by nikdy vítěziti. 

Řekl jsem také p. Dr. Kostrakievičovi [!], že nesouhlasím s postrojem. Ale to by nebyla 

věc hlavní. Myslím ve své skromnosti, která ovšem věc neposuzuje z hlediska výtvarnického, 

nýbrž bojovníka, že každého velitele v celku i s tím, na čem sedí, je třeba dáti do nějakého 

postroje funkčního. 

Dává-li velitel nějaký bojový rozkaz, je to vždy v době bojové krise (obzvláště v té době 

při tehdejším způsobu boje) v bezprostřední blízkosti bojových jednotek čekajících na povel 

k řeži, nebo až v řeži samé (změna úkolů jednotek bojujících) a tu je těžko si domysliti, v jaké 

situaci si představujete Vašeho Žižku, kynoucího k boji, státi. Kůň stojí a hraje si. Rozčilení 

hluku, boje, mám za to, že je třeba viděti i na koni. Buď chcete Žižku představiti, jak vyjel 

cvalem na pozorovatelnu (velitelský) pahorek) a dává palcátem rozkaz k útoku, a tu by se snad 

spíše hodil velmi pozorný postoj koně s hlavou zvednutou, oči, uši pozorné a chřípí rozechvělé 

předcházejícím cvalovým dechem, nebo vjel do řeže a tam rozkazuje. Těžko si však představuji 



 

 

bojovou situaci, kde Žižka stojí klidně (kůň mu jde hlavou za otěž, jak my říkáme) a dává 

rozkazy přes sehnutou až k zemi hlavu svého koně. 

Ale všechny tyto věci zdá se mi, že nemají významu a ani tím nechci ovlivniti Vaší už 

hotovou koncepci. Nijak se nebudu hněvat, přejdete-li mé názory bez činného povšimnutí. 

Ku konci ještě jedno. Chcete, abych Vám dodal koně mé představy husitských koní. 

Není jich. A proto Vám vyhověti nemohu. My dnes máme u nás jen koně cizích ras, naše 

vymřela, hřebčínsky šlechtěných, tedy takové, které husité neměli. Posaďte Žižku na 

stylizovaného teplokrevníka silnější konstrukce (ale pro Bůh nejen typické hřebčínské 

oldenburáky, nebo vůbec koně hřebčínského), nechte mu hřívu selsky neupravenou se kšticí a 

rousy, dejte mu do postoje více bojové situace, něco z ohně bojového okamžiku a docílíte 

Žižku, vůdce bratrstva polem pracujícího, i na Žižkově vrchu. Pozorovatelé budou vyciťovati 

kolem něho bratrstvo a Žižku uprostřed svých. Víc Vám písemně odpověděti nemohu. 

 

V hluboké úctě Vám zcela k dispozici jsoucí 

Gen. Dr. J. Koutňák 

 

Jan Löwenbach Spolku pro zbudování Žižkova pomníku, Praha, 5. 6. 1937. 

ANG, Bohumil Kafka, Korespondence-cizí, kart. 15. 

S politováním konstatuji, že jste neodpověděl ani na dopis pana profesora Bohumila 

Kafky z 11. května tohoto roku ani na můj dopis z 26. května tohoto roku. Přes to nemíní můj 

mandant z tohoto postupu vyvozovati krajních důsledků a rozhodl se, že trvaje sice na zásadním 

stanovisku v obou dopisech vysloveném, nehodlá prozatím věc předložiti k rozhodnutí 

řádnému soudu, nýbrž chce použíti ustanovení smlouvy, které se týká případu, kdy vzejde spor 

po stránce umělecké. 

Pro tento případ zavázali se totiž obě strany vznésti tento spor k rozhodnutí na rozhodčí 

soud tří odborníků, do něhož každá strana volí si po jednom a tito dva pak třetího. Návrh svolání 

tohoto rozhodčího soudu naznačil Vám můj mandant již ve svém dopise z 11. minulého měsíce 

a nyní tudíž k jeho příkazu dovoluji si jej opakovati ve formě zákonem předepsané. Oznamuji 

Vám tudíž, že pan profesor Bohumil Kafka podle ujednání z 21. 12. 1932 dovolává se 

rozhodnutí rozhodčího soudu o tom, zdali Vaše námitky tlumočené dopisem z 8. května 1937 

jsou odůvodněny, kteréžto námitky byste přirozeně teprve žalobou před tímto rozhodčím 

soudem musili blíže odůvodniti a prokázati. Za rozhodce […] jmenuje pan profesor Kafka pana 

J. R. Marka, výtvarného referenta Národních listů. 



 

 

Žádám Vás zdvořile, abyste mně ve smyslu citovaného ustanovení zákona oznámili 

svého rozhodce do 14 dnů od obdržení tohoto dopisu, tudíž do 21. tohoto měsíce. Kdyby se tak 

nestalo musil bych pak ovšem […] navrhnouti u soudu, aby jmenoval druhého rozhodce. 

Očekávaje ctihodné Vaše vyjádření, poroučím se Vám v dokonalé úctě. 

 

Žaloba Bohumila Kafky proti Spolku pro zbudování pomníku Jana Žižky z Trocnova na 

vrchu Žižkově, Praha, 25. 6. 1937. 

AHMP, Sbírka papírových listin – V. odd., sign. AMP PPL V-631/1 b. 

 

Rozhodčímu soudu pp. J. R. Marka, Dr. Zd. Wirtha a arch. J. Zázvorky v Praze 

[…] 

I. Na základě usnesení valné hromady ze dne 10. 12. 1932 zadal mně žalovaný spolek 

provedení úplného modelu jezdecké sochy Jana Žižky z Trocnova způsobilého k definitivnímu 

odlití z bronzu, kterážto socha bude umístěna před Památníkem národního osvobození na vrchu 

Žižkově, za finančních podmínek blíže uvedených v zadávacím listě z 21. 12. 1932. 

Ve smluvených částkách jsou obsaženy platy veškerých mých pomocných sil, pojištění 

jich všeho druhu, honoráře vědeckým pracovníkům, výlohy za různé zvětšování, odměna 

za obsluhu koně a pojištění, nákup všech potřebných pomůcek, materiálu, honorování 

pomocných prací řemeslných, zaplacení všech modelů, paliva, vody a světla, udržování a 

pojištění atelieru, zaplacení fotografií, studijních cest atd. 

Žalovaný spolek se zavázal, že splátky, jež byly rozděleny podle jednotlivých etap práce, 

budou konány podle postupu vykonané práce a po schválení poradního sboru do 4 týdnů po 

oznámení, že dotyčná část práce jest dokončena. Poradní sbor umělecký, zvolený žalovaným 

spolkem sestával z pp. profesora Ant. Matějčka, profesora Maxe Švabinského, profesora Fr. 

Žákavce a Ivana Meštroviće a byl spolkem ke schůzím zván. Mimo to schvalovaly postup práce 

poradní sbory pro otázky historicko-archeologické a pro otázky hipologické, rovněž spolkem 

zvolené a do schůzí zvané. 

Pro případ delší mé neschopnosti k práci bylo ujednáno, že mně přísluší ta část honoráře, 

která dle míry vykonané práce a vynaložené hmoty by byla přiměřená. Právo dáti zbývající část 

práce provésti někomu jinému, koho žalovaný spolek za způsobilého uzná, byl spolku 

vyhrazeno pouze pro případ mého úmrtí. 

Kdyby po dobu trvání smluvního poměru vzešel spor po stránce umělecké, zavázaly se 

strany vznésti tento spor na rozhodčí soud tří odborníků. […] 



 

 

Důkaz o tom nabízím: zadávacím listem žalovaného spolku z 21. 12. 1932, který předložím a 

event. výslechem stran. 

II. Předložená skica pomníku byla schválena výše zmíněnými poradními sbory i 

žalovaným spolkem dne 1. července 1932 za přibrání dvou zástupců spolku, 2 zástupců Sboru 

pro zbudování Památníku národního osvobození a o projektanta této stavby p. arch. Jana 

Zázvorky a téhož dne schválena i se smlouvou správním výborem žalovaného spolku a valnou 

hromadou. Na základě takto schválené skici dal jsem se do práce a dokončil jsem roku 1935 

model koně v životní velikosti. Tento model schválil poradní sbor během r. 1935 i valná 

hromada spolku 17. listopadu téhož roku, načež jsem pokračoval v práci na modelu jezdce 

v životní velikosti a na modelu koně v definitivní velikosti. Tento model jezdce“ naložený 

v hrubých formách“ v hlíně byl schválen ve schůzi poradního sboru 16. února 1937 a pak 

písemným protokolem ze dne 12. března 1937. Valná hromada, která se konala v mém ateliéru 

6. března 1937 rovněž schválila tento model, načež žalovaný spolek poukázal mně pak pátou 

splátku za zhotovení jezdce v životní velikosti v hlíně a naložení v hrubých formách v obnose 

63 000 Kč poukázav před tím včas všecky dřívější splátky. 

Důkaz o tom nabízím: Protokoly o schůzích poradního sboru a valných hromadách spolku, jež 

nechť žalovaná strana předloží, svědci členové poradního sboru, profesor Max Švabinský, 

Dr. Ant. Matějček a Dr. Fr. Žákavec, jichž adresy udám, místní ohledání sochy, výslech stran. 

III. Pokračoval jsem v práci na jezdci v životní velikosti i na koni v definitivní velikosti, 

avšak z nenadání dne 10. 5. 1937 obdržel jsem od žalovaného spolku dopis z dne 8. 5. 1937 

podepsaný sice předsedou p. Dr. Kostrakiewiczem, nikoli však jednatelem, nýbrž p. J. 

Benešem, vrchním úč. radou na žižkovské radnici, v němž mně jest oznamováno, že výbor 

spolku ve schůzi konané 4. května 1937 usnesl se  nepřijímati mnou vypracovaného modelu 

jezdce s koněm a to především proto, že práce komisi předložen neodpovídá plastické skice, na 

základě níž bylo předáno definitivní provedení modelu jezdecké sochy Jana Žižky z Trocnova. 

Dále jsem dopisem tím vyzván, abych v práci nepokračoval a sděluje se mně, že spolek příští 

splátku nezaplatí ani splátky další. 

K tomuto dopisu podotýkám, že ve stadiu práce, ve kterém se nyní model nachází, nelze 

mluviti ještě o definitivním modelu, nýbrž socha jezdce jest zatím v životní velikosti v hlíně 

„naložena v hrubých formách“, není dosud úplně dokončena v životní velikosti a odlita do 

sádry, socha koně pak jest dokončena v definitivní velikosti přibližně v prvé třetině. Zbývá tedy 

ještě dokončiti úplně sochu jezdce v životní velikosti a odlíti do sádry a pak v definitivní 

velikosti. 



 

 

Důkaz o tom nabízím: Dopis z 8. 5. 1932, který předložím, svědci sub 2 jmenovaní, ohledání 

sochy v mém atelieru a výslech stran. 

IV. Odpověděl jsem žalovanému spolku obšírným dopisem z 11. května 1937, v němž 

především namítám, že rozhodnutí spolku není opřeno o usnesení valné hromady a že o modelu 

koně nemůže býti sporu, poněvadž byl valnou hromadou dne 17. 11. 1935 schválen a pokud jde 

o model jezdce, že přes to, že jej poradní sbor schválil, jsem eventuálně ochoten sochu dokončiti 

tak, jak si bude přáti rozhodčí soud, aby nemohlo býti snad vytýkáno, že neodpovídá plastické 

skice. Dodal jsem, že s rozhodnutím spolku nesouhlasím a žádal jsem o sdělení do 18. května, 

zda spolek uznává platnost a závaznost smlouvy z 21. prosince 1932, ježto já sám jsem ochoten 

ji plniti. Spolek na tento dopis neodpověděl. 

Důkaz o tom nabízím: Dopisem z 11. 5. 1937, který nechť žalovaná strana předloží, výslechem 

stran. 

V. Poté předal jsem věc svému právnímu zástupci, který dopisem z 16. 5. 1937 znovu 

vyzval žalovaný spolek o vyjádření, zdali jest ochoten smlouvu splniti, kromě toho upozornil, 

že jsem dokončil již přibližně první třetinu definitivního koně a žádal o poukázání další splátky 

za tuto práci per 63 000 Kč. Na tuto výzvu podepsaný spolek ve lhůtě, tj. do 4. června 1937 

rovněž neodpověděl a splátku neposlal. 

Proto jsem s dopisem z 5.6. t. r. prostřednictvím svého právního zástupce spolku 

oznámil, že se dovolávám rozhodnutí tohoto rozhodčího soudu o tom, zdali námitky tlumočené 

spolkem v dopise z 8. 5. 1937 jsou odůvodněny, upozorniv na to, že by spolek musil tyto 

námitky před soudem blíže odůvodniti a prokázati. 

Důkaz o tom nabízím: Dopisy z 16. května 1937 a 5. června 1937, které nechť žalovaný spolek 

předloží a výslechem stran. 

VI. Jsem tudíž nucen vznésti spor před tento rozhodčí soud, jehož příslušnosti se strany 

písemnou smlouvou výše zmíněnou podrobily. Spolek ve svém dopise z 8. května 1937 

nevznesl jiné námitky než všeobecnou námitku, že práce neodpovídá plastické skice. Ze své 

strany vyslovil jsem ochotu a jsem dosud ochoten dohotoviti model pomníku tak, jak jej poradní 

sbor schválil, event. Tak jak si bude přáti rozhodčí soud 

Důkaz o tom nabízím: výše sub 1/ uvedenou smlouvou a dopisem z 8. 5. 1937. 

Proto navrhuji, aby rozhodčí soud po stránce formální vyzval žalovanou stranu k podání 

písemné odpovědi na tuto žalobu v přiměřené lhůtě a ustanovil pak ústní jednání o věci a aby 

po provedení důkazů uznal takto právem: 

Žalobce B. Kafka jest podle smlouvy z 21. prosince 1932 oprávněn a zavázán dokončiti 

jezdeckou sochu Jana Žižky z Trocnova pro pomník před Památníkem národního osvobození 



 

 

na Žižkově, tak jak to schválil poradní sbor ve svém posudku ze dne 19. března 1937, 

eventuálně dle dalších směrnic, které rozhodčí soud žalobci ve svém výroku udělí. Žalovaný 

spolek pro zbudování Žižkova pomníku na Žižkově jest povinen žalobce B. Kafku v této práci 

nerušiti a převzíti ji podle ustanovení smlouvy z 21. prosince 1932. 

Stejnopisy této žaloby doručuji současně všem členům rozhodčího soudu a právnímu zástupci 

žalovaného spolku panu Dr. Viktoru Svobodovi, advokátu v Praze. 

V Praze 25. června 1937 

B. Kafka 

 

Spolek Bohumilu Kafkovi (odpověď na žalobu), Praha, 30. 7. 1937. 

AHMP, Sbírka papírových listin, sign. AMP PPL V-631/1 c. 

Odpověď na žalobu: 

1. Žalovaný spolek doznává, že zadávacím listem z 21. prosince 1932 zadal žalobci 

provedením definitivního, k provedení z bronzu schopného, modelu jezdecké sochy Jana Žižky 

z Trocnova, která má býti umístěna před Památníkem národního osvobození na vrchu Žižkově 

za podmínek uvedených v odst. I žaloby. Definitivní model měl býti vypracován na základě 

vyžádané skici. 

O svém úkolu žalobce v závěru zadávacího listu jím samým koncipovaného praví, 

že velikým morálním ziskem, kterého by si vždy vysoce vážil, bude pro něho možnost dát 

všechny síly k dispozici pro vytvoření krásného, obrovitého díla, k němuž se připíná a po věky 

příští bude připínati tolik uměleckých a národních citů. Že umělec ve své práci neměl býti úplně 

neomezen, tomu svědčí ustanovení zadávacího dopisu o řešení event. Sporu po stránce 

umělecké. Kdyby takovýto spor vznikl, měl býti vznesen k rozhodnutí na rozhodčí soud tří 

odborníků. Toto ustanovení nemělo by smyslu, kdyby po stránce umělecké žalobce byl úplně 

volný. Ustanovení toto předpokládá, že mezi žalobcem a spolkem může vzniknouti různost 

názorů po stránce umělecké, odmítá, že by rozhodovalo výlučně stanovisko žalobcovo, a proto 

právě činí opatření, jak takový názorový spor řešiti. Důkaz: zadávacím listem z 21. prosince 

1932, který bude předložen. 

2. Žalobce pracoval od roku 1933 na modelu a do jara 1937 vyhotovil model koně 

v životní velikosti v sádře, jako i v hrubých formách naložený model jezdce v životní velikosti 

v hlíně. Jak doznává sama žaloba, žalovaný spolek vyplatil žalobci splátky, které podle 

zadávacího listu měly býti splatný, takže za doby minulou žalobce nemá co požadovati a také 

nic nepožaduje. 



 

 

Spor, který vznikl mezi žalobcem a žalovaným spolkem týká se doby budoucí. Žalovaný 

spolek totiž čím dále tím více přichází k přesvědčení, že z modelu žalobcova nemůže 

vzniknouti socha, která by odpovídala úkolu, o nějž jde, a proto dopisem z 8. května 1937 

oznámil žalobci, že jeho model nepřijme a vyzval ho, aby další práci na modelu zastavil. 

Žalobce dopisem z 11. května 1937 odmítl této výzvě vyhověti a reklamoval pro sebe právo, 

aby svůj model na náklad spolku dokončil. 

V tomto stavu je názorový rozpor mezi oběma stranami dodnes. […] Žalovaný spolek 

je toho názoru, že dle modelu žalobcova nemůže vzniknouti socha, která by odpovídala dané 

úloze a že proto není povinen ani tento model převzíti ani honorovati další práci na jeho 

dokončení. Úkolem soudu je rozhodnouti, zda toto stanovisko je správné čili nic. K odůvodnění 

stanoviska žalovaný spolek dovoluje si uvésti toto: 

3. Jde o jezdeckou sochu Jana Žižky z Trocnova, která má býti postavena na místě 

dominujícím Praze, na místě významném z hlediska estetického, historického i ideového. 

O estetickém významu místa a sochy, která na něm má býti zřízena, nemůže býti 

pochyby. Umělecké dílo na tomto místě postavené bude ozdobou Prahy, socha však nesprávně 

pojatá může naopak místo velmi poškoditi, právě proto, že bude státi na místě tak významném. 

Po stránce historické je místo pro sochu určené významné proto, poněvadž hora Žižkov byla 

svědkem jednoho z největších vítězství husitských vojsk, které tu poprvé vítězně utkaly se 

skoro s celým tehdejším světem. 

Po stránce ideové je místo významné jednak v důsledku souvislosti s husitskou revolucí 

v XV. století, která tu tak vítězně vystoupila proti celé Evropě v boji o nové základy života 

v Evropě, jednak v důsledku souvislosti s Památníkem národního osvobození, k němuž má býti 

pomník vstupem. Socha má s Památníkem osvobození tvořiti jednotný celek, který má 

symbolizovati nejen obětí, jichž boj o naše osvobození si vyžádal, nýbrž i také vítězství. […] 

Nuže: žalovaný spolek tvrdí, že model, jak jej dosud vytvořil žalobce, toto všechno nevyjadřuje. 

Že se nesplnilo to, co očekávali jmenovaní znalci, že totiž při provedení modelu ve větším 

měřítku budou tyto vlastnosti Žižkovy vyjádřeny lépe, nýbrž naopak, že model je daleko horší 

nežli skica. […] 

4. […] Žalovaný spolek navrhoval, aby model žalobcem zhotovený byl veřejně vystaven 

a aby byl konfrontován s jinými vynikajícími jezdeckými sochami, jmenovitě s Myslbekovou 

sochou sv. Václava a Schnirchovou sochou krále Jiřího, aby tak celá umělecká veřejnost, umělci 

i kritici, měla možnost o žalobcově modelu se vyjádřiti. Žalobce však vždy se bránil proti 

zveřejnění modelu, odvolávaje se na to, že prý jeho model není dílo hotové a že proto nemůže 

býti srovnáváno s hotovými pomníky Myslbekovým a Schnirchovým. Námitka tato však je 



 

 

lichá, poněvadž umělec i kritik dovede i v modelu poznati, co v něm je a co v něm není a dovede 

rozeznati nedostatky, které jsou na vrub nehotovosti díla od nedostatků, které jdou na vrub vad 

a chyb ve tvůrčím pojetí. […] Z těchto důvodů žalovaný spolek navrhuje, aby v rámci řízení 

rozhodčího bylo žalobci nařízeno vystavení jeho modelu. […] 

5. Rozhodčí soud skládá se z odborníků, přes to však žalovaný spolek navrhuje, aby 

rozhodčí soud dříve, nežli rozhodne vyžádal si oficiální posudky o modelu žalobcově 

od zástupců těchto organizací: Česká akademie věd a umění, Akademie výtvarných umění, 

Spolku výtvarných umělců Mánes, Jednoty výtvarných umělců, Sboru pro postavení Památníku 

osvobození, Státní regulační komise v Praze, Vysoké školy architektury při českém vysokém 

učení technickém v Praze. 

Všechny tyto korporace buďtež vyzvány, aby jmenovaly experta, který by jménem jejich 

po jejich schválení podal posudek o výtvarné hodnotě žalobcova modelu, posudek končící 

závěrem, zda doporučuje ta která korporace, aby dle žalobcova modelu byl proveden pomník 

Jana Žižky z Trocnova před Památníkem osvobození. 

O tom, že rozhodčí soud přes to, že skládá se vesměs z uměleckých odborníků, formálně 

je oprávněn takovéto znalecké posudky si vyžádati, nemůže býti pochybnosti. 

6. Žalovaná strana popírá, že by spolek byl práci žalobcovu schválil. K podrobnému 

dolíčení této námitky spolupodepsaný zástupce spolku potřebuje protokolů o schůzích 

jednotlivých spolkových orgánů, doklady tyto však nejsou mu k dispozici, ježto funkcionáři 

spolku jsou nyní na dovolené mimo Prahu. Žalovaná strana si proto vyhrazuje v zvláštním 

přípravném spise podrobněji se vyjádřiti k těmto tvrzením žaloby. 

Na tomto místě omezuje se jednak na popření těchto tvrzení žaloby, jednak poukazuje 

k tomu, že pro otázku, která je vlastním jádrem sporu, nemělo významu, i kdyby vskutku 

jednotlivé spolkové orgány o dřívějších modelech se vyjadřovali příznivě. Ani takováto 

vyjádření nezbavovala by spolek práva a povinnosti odmítnouti model, jakmile by bylo 

zjištěno, že model neodpovídá. 

7. Ze všech těchto důvodů žalovaná strana navrhuje, aby žaloba pana Bohumila Kafky 

z 25. června 1937 byla zamítnuta. Naopak žalovaný spolek navrhuje, aby bylo uznáno právem, 

že žalovaný spolek není povinen převzíti model jezdecké sochy Jana Žižky […] a honorovati 

práci Bohumila Kafky na tomto modelu provedenou po 10. květnu 1937. Stejnopis této žaloby 

zasílá se přímo všem členům rozhodčího soudu, jakož i právnímu zástupci žalobcovu 

p. JUDr. Janu Löwenbachovi. 

V Praze dne 30. července 1937. 

Spolek pro zbudování Žižkova pomníku na Žižkově. 



 

 

Rozsudek rozhodčího soudu, Praha, 18. 12. 1937. 

ANG, Bohumil Kafka, Dokumentace díla, Rozsudek, kart. 15. 

Rozhodčí soud ve sporné věci sochaře Bohumila Kafky, profesora Akademie výtvarných 

umění v Praze, proti Spolku pro zbudování Žižkova pomníku v Žižkově, jehož členy byli 

profesor Josef Richard Marek a architekt Jan Zázvorka jako přísedící a Dr. Zdeněk Wirth jako 

předseda, uznal jednomyslně takto právem: 

1. Žalobce jest podle smlouvy z 21. prosince 1932 oprávněn a zavázán dokončiti sádrový 

model jezdecké sochy Jana Žižky z Trocnova, určené v bronzovém odlitku pro jeho pomník 

před Památníkem Národního osvobození na Žižkově, jak to schválil poradní sbor ve svém 

posudku z 12. března 1937, po případě podle dalších směrnic tohoto poradního sboru. 

2. Žalovaný Spolek jest povinen žalobce v této práci nerušiti a převzíti ji podle 

ustanovení smlouvy z 21. prosince 1932. 

3. Jako důsledek bodu 1. a 2. zamítá se návrh žalovaného Spolku, aby bylo uznáno 

právem, že není povinen převzíti sádrový model jezdecké sochy Jana Žižky z Trocnova pro 

jeho pomník před Památníkem Národního osvobození na Žižkově a že není povinen honorovati 

práci Bohumila Kafky na tomto modelu provedenou po 10. květnu 1937. 

4. Útraty tohoto sporu určují se pro rozhodčí soud částkou 3 700 Kč, kterou jest každá 

strana povinna nahraditi polovicí k rukám předsedy soudu do 14 dnů. 

Odůvodnění rozsudku: 

I. Rozhodčí soud dospěl k svému rozhodnutí a základě úvah o okolnostech v ústním 

rozhodčím řízení zjištěných, na základě všech oběma stranami předložených písemných 

dokladů i na základě vlastního studia výtvarného materiálu v atelieru umělcově, […] Žalobce, 

profesor Akademie výtvarných umění v Praze, sochař Bohumil Kafka provedl na vyzvání 

Spolku pro zbudování pomníku Žižkova v Žižkově v roce 1932 náčrt jezdecké sochy Jana 

Žižky z Trocnova pro jeho pomník před Památník Národního osvobození v Žižkově. Tento 

náčrt byl schválen valnou schůzí Spolku dne 10. prosince 1932. Na to zadal Spolek žalobci 

listem z 21. prosince 1932 za přesně stanovených podmínek provedení sádrového modelu 

sochy, způsobilého definitivního odlití do bronzu. 

Na to následovala další období práce žalobcovy ve lhůtách v zadávacím listě 

stanovených: model koně v životní velikosti dokončen a schválen poradním sborem i valnou 

schůzí Spolku 1935, model jezdce v životní velikosti schválen ve stadiu „naložení v hrubých 

formách“ poradním sborem a valnou schůzí v únoru případně v březnu 1937. 

Zatímco žalobce pokračoval ve vypracování sochy jezdcovy v životní velikosti a zahájil 

již práci na modelu koně v definitivní velikosti, obdržel od Spolku dne 8. května 1937 dopis, 



 

 

v němž se mu oznamuje, že se Spolek usnesl ve schůzi 4. května 1937 nepřijmouti jím 

vypracovaný model jezdce s koněm v životní velikosti, protože se neshoduje s plastickým 

náčrtem, na jehož základě mu bylo zadáno definitivní provedení modelu a v němž se vyzývá, 

aby v práci nepokračoval. 

Žalobce odpověděl dopisem z 11. května 1937 […] a žádal o sdělení, uznává-li Spolek 

platnost a závaznost smlouvy s ním. Když Spolek na tento dopis ani na výzvu právního zástupce 

žalobcova neodpověděl, rozhodl se profesor Bohumil Kafka domáhat se žalobou proti Spolku 

pro zbudování Žižkova pomníku v Žižkově toho, aby nebyl rušen ve své umělecké práci 

na sádrovém definitivním modelu sochy. Při tom opřel se o ustanovení v zadávacím listě 

z 21. prosince 1932, že se obě strany zavazují, kdyby po dobu trvání smluvního poměru vzešel 

mezi nimi spor po stránce umělecké, vznést tento spor na rozhodčí soud tří odborníků, z nichž 

po jednom si volí každá strana a tito dva zvolí předsedu. 

II. Na tomto základě ustavil se rozhodčí soud v záhlaví tohoto rozsudku jmenovaný a 

obě strany prohlásily v písemných podáních i při prvním ústním jednání, že se příslušnosti 

tohoto rozhodčího soudu podrobují. 

Rozhodčí soud konal tři ústní jednání za přítomnosti stran, prohlédl za jich přítomnosti 

náčrt žalobcův z roku 1932, nynější model jezdecké sochy, bronzový odlitek koně a všechny 

pomocné modely a práce na modelu koně v definitivní velikosti v atelieru žalobcově a konal tři 

porady neveřejné po třetím ústním jednání. 

Při řízení předložil zástupce žalobcův zadávací list a jednak v originálech, jednak 

v opisech korespondenci vedenou mezi žalovaným Spolkem a žalobcem od 8. května 1937 a 

opisy posudků poradního sboru o jednotlivých etapách práce žalobcovy. […] 

Při posledním ústním jednání vyzval rozhodčí soud pro úplnost žalovaný Spolek, aby 

předložil zápisy o spolkových valných schůzích, pokud se týkají práce žalobcovy a požádal 

jednatele Spolku, ředitele škol ve výslužbě Jana Balvína, aby sdělil osobně předsedovi soudu, 

co o těchto zápisech a jejich obsahu mu je známo. Na tuto výzvu odpověděl zástupce 

žalovaného Spolku, že příslušných originálů nemá a nemůže jich předložiti. Ředitel Balvín pak 

prohlásil, že právě nyní všechny písemnosti Spolku srovnal, že nic neschází až na zápis o valné 

schůzi z roku 1937, který nemohl pro nemoc provésti 

V průběhu řízení pokoušel se rozhodčí soud několikráte o smírnou dohodu mezi 

stranami. Při ústním jednání dne 23. září 1937 byla docílena kompromisní formule, kterou se 

obě strany zavázaly, že se podrobí výroku rozšířené umělecké komise, složené z dosavadního 

poradního sboru (sekce umělecké), členů rozhodčího soudu a dalších tří odborníků z kruhů 

výtvarníků, sochařů. Poněvadž však tato dohoda byla přijata žalobcem s podmínkou, že ji 



 

 

schválí valná hromada žalovaného Spolku a poněvadž ji tato nepřijala, byl soud nucen o žalobě 

rozhodnouti. 

III. Žalovaný Spolek doznal platnost, závaznost a obsah zadávacího listu z 21. prosince 

1932, dodal však, že umělec ve své práci neměl býti úplně neomezen, čemuž prý svědčí 

ustanovení v zadávacím listě o řešení eventuálního sporu po stránce umělecké. […] Spor, který 

vznikl, netýká se prý doby minulé, nýbrž doby budoucí, neboť žalovaný Spolek došel 

k přesvědčení, že z modelu žalobcova v životní velikosti nemůže vzniknouti definitivní socha, 

která by splnila úkol, o nějž jde, a proto oznámil žalobci, že jeho modelu nepřijme a vyzval ho, 

aby práci zastavil. Jest to tedy rozpor o umělecké pojetí sochy Jana Žižky a jest na rozhodčím 

soudu rozhodnouti, je-li žalobcův model, třeba nehotový, s to splniti úkol, o který jde a má-li 

na něm býti dále pracováno. 

V odůvodnění tohoto svého stanoviska uvedl žalovaný Spolek, že jde o významnou 

jezdeckou sochu, která má býti postavena na místě významném z hlediska ideového, 

estetického i historického. Tato hlediska žalovaný Spolek ještě rozvedl a doložil citáty z článku 

senátora Františka Udržala v „Brázdě“ a ze zápisů komise o provedeném náčrtu. Spolek tvrdí, 

že žalobcův model v životní velikosti nevyjadřuje to, co bylo v těchto projevech vysloveno, 

že je daleko horší než náčrt a že nezpodobňuje Žižku tak, jak jej musí zpodobniti pomník, 

o který jde. Proto vznáší Spolek námitky proti žalobcovu uměleckému pojetí díla a je 

přesvědčen, že není povinen je přijmouti, když požadavkům na pomník kladeným nevyhovuje. 

Spolek považuje za své právo vznésti tyto námitky i v průběhu práce umělcovy, když se 

ukázalo, že model nemůže splniti daný úkol. 

V dalším pak navrhuje Spolek, aby o tom, ztělesňuje-li model žalobcem vypracovaný 

představu národa o Žižkovi a může-li splniti úkol, který socha míti má, se vyjádřily co 

nejúplněji umělecké kruhy a aby jednak bylo nařízeno žalobci vystavení jeho modelu, jednak 

aby rozhodčí soud, dříve než rozhodne, vyžádal si oficiální posudky o žalobcově modelu 

od zástupců České akademie věd a umění, Akademie výtvarných umění, Spolku výtvarných 

umělců Mánes, Jednoty výtvarných umělců, Sboru pro postavení Památníku osvobození, státní 

regulační komise v Praze a Vysoké školy architektury při Českém vysoké učení technickém 

v Praze, doporučují-li, aby byl pomník proveden podle žalobcova modelu. 

Při posledním ústním řízení dne 18. listopadu 1937 doplnil zástupce Spolku tento návrh 

ještě tím, aby rozhodčí soud vyčkal posudku České akademie věd a umění, respektive její 

odpovědi na dopis Sboru pro zbudování Památníku osvobození o této otázce. 

Žalovaný Spolek popřel, že by byl žalobcův model sochy v životní velikosti schválil. 

Oznámil, že mu sice nejsou protokoly o schůzích jednotlivých orgánů spolkových k dispozici, 



 

 

ale že pro otázku, která je jádrem sporu, nemělo by ani významu, i kdyby vskutku se byly 

jednotlivé spolkové orgány o dřívějších modelech vyjádřily příznivě. Ze všech těchto důvodů 

navrhl žalovaný Spolek zamítnouti žaloby a domáhá se výroku, že není povinen převzíti 

žalobcův model jezdecké sochy Žižkovy v životní velikosti a honorovati jeho práci, provedenou 

po 10. květnu 1937. 

IV. Žalobce vyvrací v přípravném spise z 8. září 1937 tyto námitky žalované strany, 

Tvrdí, že není předmětem sporu, je-li model žalobce s to splniti úkol, o který jde, nýbrž je-li 

žalobce oprávněn a zavázán dokončiti sochu Jana Žižky tak, jak to schválil poradní sbor ve 

svém posudku z 12. března 1937, případně podle jeho dalších směrnic. Polemizuje s dalšími 

vývody žalované strany, připouští názor žalobce, že jádrem sporu je otázka, jsou-li pochybnosti 

žalovaného Spolku oprávněny čili nic, kteroužto otázku může však za daného stavu věci a podle 

smlouvy rozhodnouti pouze rozhodčí soud. […] 

V. Vzhledem k tomu, že skutkový stav provedený ústním řízením, předloženými 

listinami, obšírnými vysvětlivkami stran a prohlídkou výtvarného materiálu v atelieru 

žalobcově byl dostatečně vysvětlen, nepovažoval rozhodčí soud za účelné a nutné, aby vyčkal 

odpovědi České akademie věd a umění na dopis Sboru ani aby provedl další důkazy stranami 

navržené a zejména, aby si vyžádal posudek jiných odborníků nebo korporací. 

Pokud jde o stanovisko České akademie, byla tato požádána o posudek korporací, která 

není stranou v tomto sporu. Pokud pak jde o další odborníky, sluší se poukázati na znění 

smlouvy, podle které strany se zavazují, že vznesou případný spor o otázce umělecké před 

rozhodčí soud tří odborníků. […] 

VI. […] Sekce poradního sboru schválily všechny dosavadní etapy práce žalobcovy, ale 

vždy konstatovaly, že změny v dalším stadiu v jeho intencích provedené jsou ziskem a 

znamenají zlepšení díla. Žalovaný Spolek netvrdí, že by dosavadní postup práce nebyl tímto 

poradním sborem schválen, ale popírá ve své žalobní odpovědi, že by byl sám práci žalobcovu 

schválil. Toto tvrzení nebylo však prokázáno a ani na výzvu předsedovu nebyly o tom dotyčné 

protokoly předloženy. Tvrzení to je také protimyslné, poněvadž soud si nedovede představit, že 

by žalovaný Spolek byl vyplácel žalobci za dobu minulou splátky, jak bylo souhlasně uvedeno, 

kdyby spolkové orgány nebyly postup jeho práce schválily. […] 

VII. V dopise z 8. května 1937 prohlašuje Spolek, že má právo nepřijmouti model, jenž 

neodpovídá objednávce (změny proti náčrtu), zvláště když změny celku neprospěly a 

že zastavuje pokračování v práci na modelu. Podle názoru rozhodčího soudu byl zde Spolek 

vyvolávaje umělecký spor s autorem v neprávu z těchto důvodů: 



 

 

a) Existence poradního sboru a jeho výhradní kompetence pro posouzení umělecké 

stránky páce žalobcovy v jednotlivých stádiích až do ukončení modelu v definitivní velikosti je 

dána smlouvou (zadávacím listem). Praxe se vyvinula od roku 1932 tak, že členové tohoto sboru 

schvalovali k písemnému vyzvání Spolku podle postupu práce hotové dílo a dávali pro jeho 

další etapy pokyny. 

b) Námitky proti převzetí určitého stádia modelu a uvolnění příslušné splátky honoráře 

mohly by tedy vzniknouti jen tehdy, kdyby byl tento poradní sbor podal nepříznivý posudek 

[…] 

c) Naopak poradní sbor změny sám doporučoval v každém stádiu práce, jak dokazují 

jeho protokoly z roku 1935 a 1937. 

d) Jedině kompetentní poradní sbor nikdy neodepřel jednotlivým stádiím umělcova díla 

svého schválení, podal vždy posudek příznivý a dvakráte se vyjádřil, že změna je pro dílo 

ziskem (27. června 1935) a že změna prospěla dílu (12. března 1937). 

e) K zastavení práce nedává zadávací list Spolku vůbec práva, když schválení poradního 

sboru bylo pro sporné stádium umělcovy práce řádně získáno a když bylo tak řádně vyhověno 

podmínce honoráře. 

VIII. […] Soud se pak přesvědčil srovnáním textu protokolů poradního sboru a 

jednotlivými stádii umělcovy práce, že umělec vyhověl vždy všem přáním a pokynům sboru a 

nabyl přesvědčení, že každá odchylka od náčrtu po případě návrat k ní na návrh poradního sboru 

prospěly dílu a nemohou býti umělci kladeny k tíži. Konečně upozorňuje rozhodčí soud, že 

žalobce vyslovuje i v VI. odstavci své žaloby ochotu dokončiti model podle dalších pokynů 

poradního sboru nebo rozhodčího soudu. […] 

IX. Žalovaný spolek namítá ve svém dopise z 8. května, že nynější model (jezdec 

s koněm v životní velikosti) jednak neodpovídá původnímu náčrtu, jednak je horší než tento. 

K této námitce konstatuje soud, že po jeho názoru není oprávněna především proto, že zadání 

díla umělci se stalo zcela volně, nikoliv na podkladě náčrtu, protože v zadávacím listu není 

o náčrtu ani přímo ani v náznaku zmínky, a potom z důvodů čistě uměleckých. […] Na umělci 

nelze ze zásadních důvodů žádati, aby při práci na velikém díle, jako je tento pomník, se řídil 

přesně a otrocky původním náčrtem až do konečné koncepce pomníku v definitivní velikosti 

[…] 

XI. Po bedlivé úvaze a po důkladné dvojí prohlídce žalobcova náčrtu modelu koně 

s jezdcem v životní velikosti, modelu koně v bronzovém odlitku, jakož i pomocných modelů i 

dalších výtvarných, historických a archeologických pomůcek žalobcových souhlasí soud 

s názorem poradního sboru, že modelu žalobcovu v dnešním stádiu nelze vytknouti vad 



 

 

uměleckých, že naopak tu Bohumil Kafka vytvořil dílo jak v ideovém pojetí, tak v celkové 

kompozici a v modelaci umělecky významné, které je vhodným podkladem pro další 

pokračování v práci i pro splnění úkolu, pro který bylo určeno a že nynější stádium díla, 

k němuž autor došel po mnoha úvahách a usilovnou prací uměleckou, znamená proti náčrtu 

podstatné zlepšení po všech stránkách jak výtvarné, tak čistě věcné. […] 

Jediným východiskem z tohoto sporu je tedy, podle přesvědčení rozhodčího soudu, 

odhodlání Spolku poskytnouti žalobci plnou volnost k dokončení díla, jak vyplývá z podmínek 

zadávacího listu, až do definitivního provedení sádrového modelu ve skutečné velikosti. 

Případná přání Spolku na další změny modelu mohla by býti realizována jenom, vezme-li je 

poradní sbor za své. 

Útraty a vyhotovení rozsudku: 

Pokud jde o útraty rozhodčího řízení, jež podle zadávacího listu nese každá strana 

polovicí, uznal soud za přiměřené, aby bylo předsedovi za řízení sporu a účast při třech ústních 

jednáních a při dvojí místním ohledání přiznáno 1 400 Kč, oběma přísedícím po 1 000 Kč a 

zapisovatelce 300 Kč, celkem tudíž 3 700 Kč. 

Toto rozhodnutí vyhotovuje s ve čtyřech stejnopisech, jež jsou podepsány předsedou a 

oběma přísedícími. Originál zůstane se spisy uložen u předsedy, po jednom vyhotovení 

doručuje se zástupcům obou stran a další stejnopis úřadu pro vyměřování poplatků v Praze 

s podotknutím, že předmět sporu byl za souhlasu obou stran oceněn částkou 63 000 Kč. 

V Praze dne 18. prosince 1937. Podepsán Zdeněk Wirth. 

 

Výpisky profesora Jaroslava Bendy z dopisů Bohumila Kafky rodině 1931-1941, b.d.2 

ANG, Bohumil Kafka, Rukopisy-cizí, Benda Jaroslav, kart. 23. 

22. 10. 1938 

Od loňského března, kdy začal konflikt o Žižku, trvající do Vánoc, prožíváme těžké rány. 

Na Vánoce začala má vážná nemoc a sotva jsem se zotavil a po 7 ½ měsících začal pracovat, 

vypukla Bertina těžká nemoc a k tomu ještě ta politická katastrofa. 

 

 

 

26. 11. 1939 

                                                           
2 Data korespondence známe. Nevíme však, kdy Jaroslav Benda vyhotovil svůj soupis. 



 

 

Velký ateliér jest nápadná budova. Vypadá jako veřejná budova a již po čtyřikrát ji chtěli vojáci 

pro sebe zabrati. 

 

11. 9. 1941 

Na Žižkovi je pravá ruka a pravá noha již osazena. Dnes se začíná s odstraňováním lešení a 

s přemísťováním na druhou stranu. Asi za 3 dny bude celý Žižka nahoře a všechno lešení bude 

odstraněno. Již nyní dělá velký dojem. 

 

20. 11. 1941 

Milý bratře!  Já jsem počátkem tohoto měsíce úplně dokončil velkou jezdeckou sochu Žižky 

8 metrů vysokou, kterou jsem začal před 11 lety. Přivedl jsem ji k cíli přes nesčetné překážky. 

Nyní cítím jako velikou úlevu, že tento obrovitý úkol není více na mých zádech. 

  



 

 

Osudy „velkého ateliéru“ 
 

Berta Kafková Ústřednímu národnímu výboru, Praha, 4. 10. 1948. 

ANG, Bohumil Kafka, Doklady-Kafková Berta, Korespondence-odeslaná, ÚNV, kart. 2. 

Městská rada ve své schůzi dne 18. listopadu 1932, resp. 24. března 1933 propůjčila na 

žádost Spolku pro zbudování pomníku Jana Žižky z Trocnova část obecního pozemku 

vodárenského v Praze-Dejvicích při přečerpací stanici vodárenské č. kat. 854/2 ve výměře 496 

m2 pro stavbu provizorního sochařského ateliéru. Na tomto pozemku byl skutečně vybudován 

sochařský ateliér, který svými rozměry dovoloval vytvoření soch Jana Žižky z Trocnova a M. 

R. Štefánika, neboť tyto sochy vytvořené v nadživotní velikosti by nemohly býti instalovány 

v žádném jiném sochařském ateliéru. 

Účel, k němuž ateliér byl zřízen a pozemek propůjčen dosud splněn nebyl, poněvadž 

socha Jana Žižky z Trocnova je právě nyní odlévána, takže jednotlivé kusy sádrového modlu 

jsou odváženy z ateliéru k odlití do slévárny a po odlití jsou opět vráceny do ateliéru, neboť 

slévárna nemá možnost, aby všechny kusy u sebe uskladňovala. Jelikož socha, čímž jest 

rozuměti socha ve svém konečném provedení, není dokončena, trvá nárok na udržování tohoto 

ateliéru ve smyslu původního usnesení městské rady. 

Protože však se dějí z různých stran pokusy, aby tento ateliér byl odňat svému účelu, 

dovoluji si na tuto situaci upozornit a přitom požádat, aby udržování ateliéru vázané původně 

na dokončení sochy Žižkovy bylo rozšířeno především i na dokončení sochy Mánesovy a sochy 

Štefánikovy, u níž bude třeba obnovení sochy lva. Pomník Mánesův rovněž v nadživotní 

velikosti byl věnován Akademií věd a umění městu Praze a jest zatím v sádrovém modelu 

uložen v ateliéru, protože dosud nebylo možno přikročit k odlévání. Kromě toho socha lva, 

která byla na nátlak Hitlera odstraněna v Bratislavě ze Štefánikova pomníku, byla nyní shledána 

v jednotlivých kusech a bude pro její rekonstrukci třeba použít jednotlivých usů sádrového 

modelu, kterážto rekonstrukce je možná pouze v tomto ateliéru. 

Konečně je v ateliéru uložena umělecká pozůstalost profesora B. Kafky, který ji odkázal 

Národní galerii, avšak Národní galerie nemá zatím jiných prostor pro její uložení. Hodlá proto 

ve své kompetenci tuto pozůstalost instalovat v ateliéru způsobem přípustným pro návštěvníky 

galerie. 

Z těchto důvodů prosím, aby Ústřední národní výbor rozšířil dodatečně podmínky 

pro propůjčení vodárenského pozemku i na dokončení sochy Mánesovy a rekonstrukce sochy 

lva a k instalaci uměleckého odkazu profesora Kafky až do dne převzetí této pozůstalosti 



 

 

Národní galerií. Poznamenávám, že poplatek za propůjčení pozemku vyměřený je trvale a řádně 

placen. Potvrzení Národní galerie je připojeno v opise. 

V Praze, dne 4. října 1948. 

Berta Kafková 

 

Zápis o předběžném jednání ve věci stavebních úprav v nově převzatém ateliéru 

pro vytvoření modelu sousoší gen. J. V. Stalinovi, Praha, 23. 1. 1951. 

ANG, Bohumil Kafka, Doklady-Kafková Berta, Zápis o předběžném jednání ve věci stavebních úprav 

ateliéru (kopie), kart. 2. 

 

Místní komise konala se dne 23. ledna 1951 o 9 hodině dopolední na místě samém. 

Přítomni: Ing. Kamarád za stavební kancelář ÚNV, stav. Bosák dtto, Ing. Mašek za závod 

Stavena, Štorkán za Národní galerii, B. Kafková, dosavadní držitelka objektu. Poznámka: 

Akad. sochař O. Švec byl vyzván ke komisi – omluvil se. 

Přítomní prohlédli na místě samém stav převzatého ateliéru po zemřelém B. Kafkovi 

v Praze Střešovicích, Dělostřelecká č. 4. […] Závodu Staveně přikázáno, aby o detailních 

úpravách byla na místě sjednána dohoda dle potřeby a přání sochaře O. Švece. […] 

Právní oddělení technického referátu ÚNV Dr. Tuček zařídí další pronájem pozemku, 

patřícího komunálním podnikům – Vodárnám, a prodlouží požární pojistku předanou nám 

bývalým majitelem. S paní G. Burešovou, zastupující manžela kustoda S. Bureše, sjednáno, že 

po uvedení ateliéru do provozu půjde telefon, odběr elektrického proudu a provoz ústředního 

topení již na účet stavební kanceláře ÚNV. 

 


