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The goal of the study is to present the character and work of the sculptor who considerably 
influenced the artistic countenance of Moravia and the Highlands (Vysočina region). How-
ever, his activity has not yet been comprehensively compiled and it has not been widely recog-
nized by the expert public either. He has been unjustly neglected just like the number of other 
sculptors who were not active in the very centre of Czech sculpture. Nevertheless, his works 
are equally valuable as those of his schoolmates and teachers of the sculptors’ generation 
revolving around Josef Václav Myslbek.
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Cílem studie je představit osobnost a dílo sochaře, který významnou měrou ovlivnil vý-
tvarnou tvář Moravy a Vysočiny. Přesto nebyla jeho tvorba dosud komplexně zpracována 
a o jeho díle nemá příliš povědomí ani odborná veřejnost.1 Byl neprávem opomíjen, stejně 
jako řada dalších, kteří nepůsobili přímo v centru českého sochařství. Přitom jsou jeho 
práce stejně hodnotné jako díla ostatních jeho spolužáků a pedagogů silné sochařské ge-
nerace kolem Josefa Václava Myslbeka. Jedná se tedy o pokus splatit dluh a rehabilitovat 
Julia Pelikána jako autora.2 

Během terénních a badatelských prací, jejichž výsledkem je soupisový katalog auto-
rova díla, bylo zdokumentováno přes 200 děl. Právě soupisový katalog se ukázal jako stě-
žejní materiál pro získání přehledu autorovy tvorby a doplnění nejasností, které vznikly 
z nedostatku uceleného soupisu děl a především nedohledáním konkrétních prací přímo 
v terénu. Umožnil také formální a umělecké zhodnocení autorovy tvorby. na základě spo-
lupráce s galeriemi a muzei se podařilo dohledat autorovy skici a třetinové návrhy, které 
bylo možné, především u pomníkových prací a funerální plastiky, srovnat s realizacemi 

1 Autorovou tvorbou se více zabýval LAKosIL, J.: Sochař Julius Pelikán. Brno 1962; MAzUr, L.: Julius Peli-
kán : Život a dílo. závěrečná práce distančního studia na FF UP v olomouci. olomouc 1997. 
2 sKŘEBsKÁ, r.: Sochař Julius Pelikán 1887–1969. Hranice 2006.
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nalezenými terénním průzkumem.3 Přesto část děl stále uniká, protože především drobná 
žánrová plastika a medailérská tvorba je v soukromých sbírkách špatně postižitelná. 
Vzhledem k tomu, že velkou část jeho tvorby tvoří práce exteriérové, je tato studie vedena 
také snahou upozornit laickou a odbornou veřejnost na problematiku ochrany pomníko-
vých prací a funerálních plastik, které jsou stále více ohroženy krádežemi a vandalstvím.4 
neméně problematické je přemisťování exteriérových soch bez údajů o novém uložení.5

Julius Pelikán se narodil 23. února 1887 v novém Veselí. od dětství se u něj projevil 
výtvarný talent, proto po absolvování základní školy pokračoval ve studiu odborné ka-
menické školy v Hořicích (1901–1905). Vzhledem ke složitým existenčním podmínkám 
v rodině – matka byla vdova s pěti dětmi – nastoupil v letech 1905–1908 na praxi v ně-
mecku (Halle, Berlín, Lipsko), kde pracoval na sochařské výzdobě veřejných budov. od 
roku 1909 pracoval v kamenickém závodě Josefa Urbana v olomouci. Tato činnost mu 
pomohla získat prostředky na studium Akademie výtvarných umění v Praze v sochařské 
speciálce profesora Josefa Václava Myslbeka (1910–1913). Během studia získal v roce 
1912 za práci Božetěch stipendium do Itálie. z doby studií je významnou prací plastika 
mladého muže z roku 1910, která je dokladem suverénního sochařského gesta. Julius Pe-
likán za tuto práci obdržel cenu akademie.6

Další mimořádnou prací je Hoch s mušlí z roku 1913. Plastika vykazuje nejen detailní 
znalost anatomie lidské postavy a proporční dokonalost, které jsou do jisté míry nutným 
předpokladem figurálního sochařství, ale projevuje se zde cit pro detail, který není po-
pisný, a harmonické propojení figury s obsahem. Příznačný je dobový symbolistní podtext 
zvídavého jinošství objevujícího skrytý a tajemný svět mužství. Pojí se zde noblesa a čis-
tota tvaru a formy.

Po ukončení studií v roce 1913 se Julius Pelikán trvale usadil v olomouci. od svého 
příchodu do olomouce soustavně pracuje na řadě realizací ve městě i okolí a krajinu Hané 
s její barokní sochařskou tradicí citlivě obohacuje o další výtvarný přístup.7 Autorova 
tvorba se vyznačuje širokou škálou zahrnující volnou plastiku, medailérskou činnost nebo 
žánrovou plastiku. K mimořádně kvalitním se řadí okruhy funerální plastiky a pomníků 
padlým, které se vyznačují osobitým zpracováním, invenčním potenciálem a svébytným 
projevem. 

První exteriérovou realizací je náhrobek tragicky zesnulého spolužáka Chrousta z roku 
1908. Dílo, které autor vytvořil ve svých 21 letech, projevuje vysokou kvalitu formální 

3 na základě těchto poznatků byla uskutečněna výstava Sochař Julius Pelikán 1887–1969. Městské muzeum 
a galerie v Hranicích, výstavní síň synagoga, Hranice 2006, kurátor renata skřebská.
4 V roce 2004 byla ze hřbitova v Kokorách odcizena mramorová plastika Boženky Přindišové. Jednalo se o por-
trét 15leté dívky provedený v životní velikosti (cca 170 cm). Plastika byla dílem sochaře Julia Pelikána. obdobný 
osud postihl vzápětí plastiku mladé ženy na hřbitově v Lošticích od téhož autora. Během roku 2008 byly odci-
zeny plastiky ze hřbitova v Kroměříži. 
5 Příkladem mohou být Pelikánovy plastiky legionáře Jana Čapka v orlové a Tomáše Garrigua Masaryka v Bo-
humíně. V obou případech jsou o nich poslední zmínky z osmdesátých let 20. století. 
6 sKŘEBsKÁ, renata: Dílo sochaře Julia Pelikána v kontextu stylových proměn 20. století. ostrava 2006.
7 Jednou z osobností, která ovlivnila olomouc a okolí svým sochařským pojetím je ondřej zahner (1709–1752), 
který zde vytvořil řadu prací (soubor oltářů pro katedrálu sv. Václava v olomouci, sochy pro premonstráty na 
Klášterním Hradisku a svou nejvýznamnější zakázku sochy pro sloup nejsvětější Trojice v olomouci). Plastiku 
svaté Anny původně určenou pro Klašterní Hradisko a nyní umístěnou v obci Císařov, svou výtvarnou stylizací 
značně připomíná Pelikánova Madona v kapli sv. Anny při kapitulním chrámu sv. Václava v olomouci. zda se 
jedná o náhodu či vědomou inspirací zahnerovým dílem nelze objektivně říci.
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Model reka z pomníku padlým 
v senici na Hané, 1922. regionální 

muzeum Žďár nad sázavou

i uměleckou a je dokladem secesního cítění formy. V případě Julia Pelikána se jedná 
o důležitý vývojový moment, ve kterém lze rozpoznat jeho talent a budoucí schopnosti. 
Celé dílo působí zralým a suverénním projevem a citem pro prostor a tematiku. Jedná se 
o jeden z jeho nejzdařilejších náhrobků a měl by být památkově chráněn. ochrana díla je 
velmi aktuální a nutná, protože při jeho dokumentaci v roce 2005 bylo zjištěno čerstvé po-
škození plastiky, na které byla uražena část ruky. Také pískovec je silně narušen a čitelnost 
díla je komplikovaná.

z oblasti funerální plastiky je třeba zmínit také první doloženou práci, která vzniká 
v olomouci, postavu truchlící ženy pro náhrobek dr. Františka Šromoty, prvního českého 

starosty města Hranice, z roku 1912. Další hranickou prací je pomník 
Jana Husa. Autor zde reaguje na dobovou snahu podpořit národní 

cítění prostřednictvím výtvarného umění. Jeho Hus je prací silně 
přesahující regionální umění podobně jako Bílkův Jan Blahoslav 
v Přerově.

Po I. světové válce vzniká plastika Krví a železem (1919, Mu-
zeum umění v olomouci), která se stává symbolem svobody 

v personifikaci mladých mužských postav plných fyzické 
energie, skrytého hněvu s odhodlaným vzdorem ve tváři 
a s dramatickým gestem odporu vyjádřeným levou rukou 
se sevřenou pěstí na prsou a pravou rukou volně svěšenou 
podél těla s poutem a přetrženým řetězem. Tyto figury jsou 
plné vnitřní síly a vitality a stanou se autorovým „typusem“ 

pro pomníky obětem I. světové války. Často se jedná o reky 
Alšova typu jako v případě Pomníku obětem války z roku 1922 

v Prostějově, kde se inspirace slovanskou mytologii pro-
sazuje v dobovém pojetí regionalismu v plastice hanácké 

dívky v kroji s věnečkem a krokvovým křížem u nohou.8 
Jejím protipólem je umírající rek. Podobné téma se obje-
vuje na pomníku pro obec senice na Hané z roku 1922. 

Kompozice byla velmi citlivě doplněna v roce 1948 o poctu 
padlým 2. světové války. Mladá žena v jednoduchém, téměř 
nezřaseném šatu s kápí přes hlavu klečí se spoutanýma ru-
kama za zády a obličejem hrdě zvednutým k nebi. Všechna 
díla se vyznačují citovostí bez patosu a přehnaných gest. 

Ve dvacátých a třicátých letech 20. století se autor 
intenzivně zabývá žánrovou a portrétní plastikou. Je 

to období, kdy vytváří řadu děl s intimním tématem 
mateřství, dětských her a busty vlastních dětí a přá-
tel, jako je František ondrúšek, manželka malíře 
Hoplíčka a řada dalších. opět se zde snoubí čistota 
formální s niterným postižením portrétovaných osob. 
Druhá světová válka zasáhla tragicky do autorova 
života. Jeho synové jsou vězněni, on sám je interno-

8 Dívka v kroji se objevuje jako samostatná kompozice např. také u pomníku padlým I. světové války v ostravě-
-Třebovicích.
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Pomník padlým I. světové války, ostrava-Třebovice, 
ul. V Mešníku, 1922. Foto autorka

ván ve svatobořicích a jeho žena umírá v osvětimi. Tato osobní 
tragédie se silně projeví v díle citlivého umělce. Autor se snaží 

ještě více a intenzivněji pracovat a velkým tématem se opět 
stávají válečné pomníky. zatímco k první světové válce 

je to mýtický hrdina nebo mladý muž plný síly a víry 
v překonání bezpráví silou a vzdorem, zde dochází 
ke změně, na scénu vstupuje žena; žena vysta-
vená nejtěžší zkoušce života – ztrátě a obětování 
syna. Do dění jsou vtaženi hrdinové proti své 

vůli – ne vojáci, ale prostí lidé, kteří nechtějí být 
hrdiny, ale tragika okamžiku a doby je z nich udělá. 

Dokladem jsou pomníky padlým v Kroměříži, Chro-
pyni, Moravičanech a řadě dalších měst a obcí na 
střední Moravě. osobitost Pelikánovy pomníkové 
tvorby lze spatřit ve dvou rovinách: není patetický, 
nesnaží se o heroizaci za každou cenu – naopak je 
zde tichá úcta a pokora k lidem, sousedům, které 

znal; jsou to obyčejní lidé nesmíření s bezprávím. 
Jejich sílu autor vystihl mimořádně prav-

divě právě svým civilním pojetím. Druhá 
rovina je časté kompoziční zapojení 

ženy. Jestliže v pomnících k 1. svě-
tové válce se žena objevuje jako oběť, 

nejčastěji mladá vdova (např. Dře-
vohostice, Pňovice), v pomnících ke 
2. světové válce je aktivní, nezlomná 
a silná bytost. Civilní pojetí ženského 

údělu působí emotivně a u válečných pomníků není příliš běžné. Vliv výtvarného pojetí 
Julia Pelikána spočívající v přirozenosti, s jakou pracuje s prostým životním dějem, jenž je 
účelně rozveden v souhře gest a pohybu, zapůsobil na řadu regionálních autorů, kteří se 
zabývali pomníkovou tvorbou.9 na olomoucku je srovnatelnou prací pomník Vladimíra 
navrátila Zákřovský Žalov z let 1948–1950.10 na mýtině uprostřed lesa vyrůstá silueta na 
kolena sražené ženy. Autor citlivě postihl tragédii okamžiku lidského zoufalství. 

Pro autora je důležitá tematika práce a každodennosti. Velmi kvalitní díla vznikají pře-
devším v období dvacátých let minulého století, kde se prolíná symbolistní rovina, jako 
u díla Jinoch s klasy (regionální muzeum ve Žďáru nad sázavou), který svou vyvážeností 
pohybu a gest evokuje antickou sochu „boha úrody“. Postupně se do jeho děl prolíná také 
sociální tematika, především ve vazbě na Vysočinu, když znázorňuje ustarané ženy a upra-
cované rolníky (Chudý kraj, Na poli, regionální muzeum ve Žďáru nad sázavou). naproti 
tomu stojí tvorba oblasti Hané, kde ustupuje sociální rozměr a malebnost kraje se proje-
vuje v umělecké inspiraci postavami kyprých dívek v krojích, hanáckých reků nebo po-
věstmi, jak o tom vypovídá rozverné znázornění krále Ječmínka. o lidskou práci se autor 

9 U Julia Pelikána byl na praxi sochař Jan Tříska nebo Josef Baják, který je spoluautorem pomníku padlým 
v Pňo vicích. In: BAJÁK, J.: Náčrt životopisu Františka Mádle. sokA Přerov, inv. č. 388, kart. 10.
10 Pomník připomíná tragickou událost, kdy bylo 20. dubna 1945 v polesí Kyjanice u Velkého Újezdu upáleno 
19 občanů. 
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zajímá také po roce 1948. Jeho dělníci a rolníci 
jsou stále heroické postavy – těžce pracující muži 
a ženy, ale nejedná se o žádnou době poplatnou 
agitaci, stále je zde úcta k člověku a jeho dílu.

Julius Pelikán je autorem celé řady architek-
tonických plastik. zde je možné za vše zmínit 
např. budovu bývalé městské polikliniky v olo-
mouci z let 1925–1927.11 Jde o dílo v neokla-
sicistním stylu holandských staveb, pro které 
Pelikán vytvořil alegorické postavy Stáří a Ro-
dina. sochy reagují na požadavek architektury, 
ladí s vysokým řádem a utvrzují monumentalitu 
díla. souzní s tímto stylem právě určitou robust-
ností a jednoduchou, ale pevnou modelací figur, 
které tvoří dominantní prvek vstupu. zároveň se 
zde projevuje vliv dobového civilismu reagující 
na potřebu mladého státu v monumentalizaci 
a heroizaci práce. z prací v podobném pojetí je 
možné zmínit rovněž neoklasicistní reliéf na bu-
dově bývalé banky riunione Adriatica di sicurta 
v ostravě od architekta Karla Kotase z roku 
1927.12 

Velmi kvalitní jsou práce pro sakrální stavby, např. kapli sv. Cyrila a Metoděje v Příka-
zích a kostel sv. Cyrila a Metoděje v olomouci-Hejčíně. Kaple je památník padlým v 1. svě-
tové válce navržený architektem Eduardem Göttlicherem z let 1924–1926.13 Mimo in-

11 sKŘEBsKÁ, r.: Sochař, s. 10.

12 Tamtéž.
13 Tamtéž.

ostrava, roh ulic Puchmajerova 5 – zámecká 20, bývalá pojišťovna riu nione Adriatica di sicurta, 
architekt Karel Kotas, 1927. Foto autorka

olomouc, náměstí národních hrdinů 
čp. 2, bývalá Městská poliklinika, archi-

tekt Jindřich Kumpošt. 1925–1927.  
Foto autorka
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teriérové sochy Pelikán vytvořil vstupní reliéf s Ukřižováním. novozákonní téma pojal 
jako alegorický výjev zasazený do sou časnosti. Kostel v olomouci-Hejčíně byl postaven 
v letech 1928–1932.14 Pelikán zde projevil mimořádný cit pro celkové propojení monu-
mentální sochařské výzdoby od plastik Cyrila a Metoděje v nadživotní velikosti v exteri-
éru stavby až po nejmenší detaily liturgických předmětů v interiéru chrámu. z církevních 
objektů je dále významná práce pro kostel Krista Krále v ostravě-svinově, kde je autorem 
oltářní sochy Krista a reliéfu na oltářní predelle a reliéfu Panny Marie svatohostýnské 
a sv. Josefa.15 

Julius Pelikán celý svůj umělecký projev orientoval na figurální tvorbu, kde se zabývá 
lidmi v jejich šťastných životních chvílích, ale také ve chvílích bolesti a smrti. stále není 
snadné prezentovat tvorbu autora, který se nezabýval avantgardním projevem a šel svou 
vlastní cestou, neodpovídající dobovým trendům. Přesto Pelikánovy práce v sobě nesou 
téměř klasickou ušlechtilost a harmonii a řada z nich, především do třicátých let 20. sto-
letí, vyniká výraznou uměleckou kvalitou. Jeho díla jsou charakteristická pevnou modelací 
forem, syntézou objemů a obrysů, monumentální koncepcí a věrným zachycením reality. 
Jen velmi málo děl lze přiřadit mimo tento okruh a jedná se většinou o experimenty ovliv-
něné dobovým a autorovým vývojem. Jsou to vlivy impresionistické v práci se světlem jako 
tvárným principem, snahou o vystupňování pohybu a plastickou nadsázku s jemnou de-
formací tvaru.16

14 sKŘEBsKÁ, r.: Sochař, s. 10.

15 Římskokatolický farní kostel Krista Krále v Ostravě-Svinově. ostrava, s. d.; dále také ŠoPÁK, P.: Tři návraty 
k tradici: Římskokatolické kostely ve Svinově, Vřesině a Bašce. Acta Historica Universitatis silesianae opaviensis 
3, 2010, s. 121–142.

16 Jako příklad lze uvést plastiku Diogenés, dnes deponovanou v regionálním muzeu Žďár nad sázavou, přír. 
č. E 822.
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Pomník padlým I. a II. světové války, senice na Hané, 1922 a 1948. Foto autorka
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MateRiÁLyJulius Pelikán se silně angažoval na Moravě a výrazně ovlivnil její výtvarnou tvář, přes-
tože jeho tvorba nevykazuje vždy vyrovnané tematické i formální prvky. V jeho díle se ob-
jevuje národnostní tematika spojená s bojem o národní identitu, spíše aktuální v 19. sto-
letí, reflektovaná alegorickými postavami v krojích, postavami mytických hrdinů a hrdinů 
z českých bájí, vytvořenými s dobovou snahou o vyjádření ztotožnění s národem. rovněž 
postavy tvořené s určitou setrvačností pod vlivem Myslbeka a dalších výrazných sochař-
ských osobností jsou jistě problematickým momentem v části jeho tvorby.17 

Během několika let, zabývajících se dokumentací díla Julia Pelikána, jsem se seznámila 
nejen s uměleckou stránkou jeho tvorby, ale díky spolupráci s autorovou rodinou a přede-
vším jeho dcerou paní Annou Grencnerovou jsem mohla částečně poznat také východiska 
osobní a často velmi intimní a složitá. A tak další rovina této práce je možná sociologická 
a psychologická, protože žádné dílo nemůže vzniknout odtrženě od doby svého vzniku 
a žádná generace je nemůže posuzovat bez její znalosti pouze prizmatem vlastního žití. 

Zusammenfassung

Vergessener Bildhauer Julius Pelikán. 23. 2. 1887 Nové Veselí u Žďáru nad Sázavou  
(Neu Wessely bei Saar) – 17. 2. 1969 Olomouc (Olmütz) 
Renata Skřebská

Diese Studie stellt sich die Aufgabe die Persönlichkeit und das Werk eines Bildhauers vorzustellen, 
dessen Tätigkeit die Landschaft der bildenden Künste in Mähren und in Region Vysočina entschei-
dend prägte. Dennoch wurde sein Schaffen bislang nicht eingehend und komplex behandelt, sein Werk 
ist nicht einmal bei der Fachöffentlichkeit hinreichend bekannt. Er wurde zu unrecht vernachlässigt, 
sowie viele andere, die nicht direkt im Zentrum der böhmischen Bildhauerei tätig waren. Dabei sind 
seine künstlerischen Werke ebenso bedeutsam wie diejenigen seiner Mitschüler und Pädagogen der 
Bildhauer-Generation um Josef Václav Myslbek. Während der Terrain- und Forschungsarbeiten, de-
ren Ergebnis der Verzeichniskatalog seiner Werke ist, wurden über 200 Werke dokumentiert. Im Be-
zug darauf, dass seine meisten Werke im Exterieur entstanden sind, setzt sich diese Studie zugleich 
zum Ziel sowohl die nichtfachmännische als auch die Fachöffentlichkeit auf die Problematik des 
Schutzes der Denkmälerwerke und der Funeralskulptur zu machen, die zunehmend von den Diebstäh-
len und Wandalismus gefährdet sind. Der Verfasser setzte sich auch mit der Problematik der Arbeit 
und des Alltags auseinander. Hochwertige Werke entstanden vor allem in den 20. Jahren des vorigen 
Jahrhunderts, wo die symbolistische Ebene und allmählich auch das Sozialthema zu entdecken sind. 
Sein künstlerisches Schaffen haben auch seine persönlichen Erlebnisse und das Zeitalter in dem er 
lebte wesentlich beeinflusst. Unter seinen Werken sind sowohl wesentlich eigenartige, als auch kon-
ventionelle Schöpfungen zu finden, dennoch beeinflusste dieser Autor durch seine Denkmal- und Fu-
neralwerke viele Städte und Gemeinden. Diese Studie ist wohl auch als Heimzahlung der Schuld zu 
versanden, die durch weitgehende Vernachlässigung Julius Pelikan entstanden ist, sowie als Versuch 
seiner Rehabilitierung.

17 Ve volné tvorbě je to především vliv Jana Štursy, který už v roce 1906 v díle Melancholické děvče přichází s ex-
presivní deformací sochařské formy spolu s vyhraněnou vůlí k nové tvarové syntéze. Pelikán používá obdobné 
kompoziční schéma (lukovitě prohnuté tělo, zalomení rukou kolem hlavy, křivka těla jako dynamický prostorový 
ornament) v plastice na hrobě rodiny Geppertovy s předpokládaným vznikem díla ve dvacátých letech 20. století. 
Přestože se jedná o dílo výtvarně velmi zdařilé, časový posun od práce Jana Štursy poukazuje na určité epigon-
ství. obdobná je situace u některých reliéfních prací, kde je zřetelný vliv stanislava suchardy.


