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Adolf Ka‰par

V roce Franti‰ka Barto‰e si pfiipomínáme nejen
sté v˘roãí úmrtí tohoto v˘znamného národopisného
badatele, ale také sté v˘roãí prvního vydání jeho kni-
hy urãené nikoli badatelÛm ãi zájemcÛm o lidovou
kulturu, ale speciálnû vytvofienou pro dûti. Vychází ze
záznamÛ z jeho národopisn˘ch v˘zkumÛ, uzavfiela
Barto‰ovo spisovatelské dílo i badatelskou dráhu,
a stala se jeho tvÛrãí závûtí, kdyÏ spojila oba obory,
jimÏ se s pln˘m nasazením a láskou po cel˘ Ïivot
vûnoval. Je to Kytice – pln˘m titulem: „Kytice Z lido-
vého básnictva na‰im dûtem uvil Franti‰ek Barto‰“.
Vydal ji olomouck˘ nakladatel a knihkupec Romuald
Promberger, poprvé v roce 1906, s kresbami Adolfa
Ka‰para. Barto‰ se knihy uÏ nedoÏil, ilustrace a obta-
hy v‰ak je‰tû vidûl. Kniha byla velmi oblíbená a vy‰la
v nûkolika vydáních. (V pátém vydání z roku 1929 je
na poslední stranû text: Tato kniha vy‰la v I – V. vydá-
ní v úhrnném poãtu 19 510 v˘tiskÛ. Vytiskla knihtis-
kárna „Politika“ v Praze.) Kniha obsahuje asi 130
Ka‰parov˘ch kreseb – pfiesnû je lze jen obtíÏnû spoãí-
tat, protoÏe nûkteré ilustrace jsou pouÏity opakovanû;
napfi. rámeãek kolem fiíkadel je pouÏit fakticky ãtyfii-
krát – dvakrát zrcadlovû, a tento princip typografické
úpravy najdeme i na dal‰ích stranách. Jindy není po-
uÏita k ilustraci jediná kresba, n˘brÏ jde o sestavu
z drobnûj‰ích motivÛ. Adolf Ka‰par pfiistupoval
k svému úkolu velmi odpovûdnû – uÏ kvÛli osobû
vydavatele.

Ka‰parÛv otcovsk˘ pfiítel Romuald Promberger
byl vlastnû objevitelem jeho talentu, vyslal jej na stu-
dia do Prahy, která mu zãásti i financoval, zajistil mu
ubytování u své ovdovûlé sestry a nakonec tedy i ne-
pfiímo zapfiíãinil jeho spokojené manÏelství. Kresby

ke Kytici vznikaly v ideálním tvÛrãím rozpoloÏení –
Ka‰par ukonãil studium na Akademii, mûl za sebou
uÏ první (vlastnû oslniv˘) úspûch s ilustracemi
k Babiãce a také jeho city k Jitce ¤epkové nezÛstáva-
ly bez odezvy. To, Ïe Ka‰par na Kytici pracoval
s chutí, mÛÏeme vidût i na jeho podûkování za bla-
hopfiání k sÀatku ze záfií 1907, na nûÏ pouÏil kresbu
(ale bez kolorování) ze závûru pohádky O Popelu‰ce,
v Kytici oti‰tûnou na stranû 89. Na kresbách pracoval
pfiibliÏnû dva roky: na jedné z nich (str. 21) je naproti
signatury iniciálami datace 1904 a vydání knihy nako-
nec záviselo právû na odevzdání ilustrací.

Atmosféru prací na Kytici popisuje Franti‰ek Tá-
borsk˘ ve své knize o A. Ka‰parovi vydané rok po
umûlcovû smrti: Z této nálady vznikla také Kytice.
Z lidového básnictva na‰im dûtem uvil Fr. Barto‰. Vznik-
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la pfied svatbou, r. 1905. A je to na ní vidût. Kniha
z na‰ich nejroztomilej‰ích, nejveselej‰ích a nejvtipnûj‰ích
knih, jak perem a ‰tûtcem umûlcov˘m, tak tûmi lidov˘mi
fiíkadly, ptaãí fieãí, dûtsk˘mi pohádkami, písnûmi, koleda-
mi a hádankami. Zdrav˘ch, jadrn˘ch nápadÛ, ãasto i hlu-
bok˘ch, skvostného humoru, moudrosti i vychytralosti,
a zase rozumné srdeãnosti je tu stránka za stránkou. A ve-
smûs vypracovanost, vybrou‰enost, zku‰enost a vykrystali-
zovanost umûní vypravovatelského. Mnoho a mnoho bylo
tfieba ãasov˘ch vln, neÏ to fiíkání omlely, obrousily a vy-
brousily na krystalky podivuhodné. To pÛsobilo také na ilu-
strátora. Bezdûãnû, proãítaje text a provázeje jej srdeãn˘m
smíchem, stával se také on ve své kresbû tak prost˘m, ja-
drn˘m, úseãn˘m, vtipn˘m. Co chichotu dûtského vyvolává
rámec k „¤íkadlÛm“, utvofien˘ sam˘mi zvífiaty, o nichÏ
fiíkadla tak vtipnû deklamují! To je kniha tak milá, pro

malé i velké, … originální a univerzální. Od v˘zdoby
pfiední desky k titulu hlavnímu i ke druhému, k orámová-
ní „¤íkadel“, k dlouhé fiadû obrázkÛ k dûtsk˘m pohád-
kám atd. je to zábavné, bohatostí invence pfiekvapuje
a rozesmává.

Nezvyklého uznání se knize dostalo v roce 1907,
kdyÏ byla zemskou ‰kolní radou v Brnû doporuãena
v‰em ‰kolám obecn˘m jako pomÛcka pfii vyuãování
prvouce.

Adolf Ka‰par se narodil 27. prosince 1877 v Blu-
dovû u ·umperka, kde mûl jeho otec krámek se smí-
‰en˘m zboÏím a papírnick˘mi potfiebami. V roce
1888, poté, co obchod vyhofiel, se Ka‰parovi pfiestû-
hovali do Olomouce. Budoucí malífi chodil nejprve
do nûmecké mû‰Èanské ‰koly, pak do niÏ‰ího ãeského
gymnázia a odtud pfie‰el na uãitelsk˘ ústav. Studia
mu pfiíli‰ ne‰la, vûnoval se víc své zálibû – kresbû.
Dokladem mÛÏe b˘t jeho maturitní vysvûdãení z C. k.
nûmeckého uãitelského vzdûlávacího ústavu v Olo-
mouci ze závûru ‰kolního roku 1898-1899, kde je
u vût‰iny pfiedmûtÛ známka „genügend“, tedy dosta-
teãnû. A to, jak dosvûdãuje Franti‰ek Táborsk˘, je na-
víc v˘sledkem jisté (Prombergrovy) protekce, ãi také
Ka‰parova slibu, Ïe se nebude profesi uãitele vûno-
vat, ale Ïe se pÛjde zapsat na malífiskou akademii.
S Prombergrem se Ka‰par seznámil právû ve svém
maturitním roce. Ilustroval vûdecká díla olomoucké-
ho lékafie Reme‰e a botanika Franti‰ka Polívky. Právû
profesor Polívka, jehoÏ Kvûtenu zemí koruny âeské
Promberger vydával, Ka‰para svému nakladateli pfied-
stavil.

O dvû desetiletí star‰í Promberger rozpoznal Ka‰-
parÛv talent a pfies nepochybné podnikatelské riziko
se na jeho schopnosti spolehl natolik, Ïe vydal jeho
kresby k básni Adama Mickiewicze (v pfiekladu
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K. Havlíãka Borovského) Paní Twardowská (1899).
Také nahradil objednanou kresbu zavedeného umûl-
ce Hanu‰e Schwaigra kresbou Ka‰parovou. Tato
vlastnû uráÏka stála na poãátku seznámení obou
umûlcÛ a pfiinesla také Schwaigrovo dvojí doporuãe-
ní, aby Ka‰par ode‰el studovat na Akademii, aby v‰ak
nejdfiíve sloÏil maturitu (coÏ by bylo bez organizaãní-
ho talentu Prombergrova prakticky vylouãeno). A tak
v témÏe roce (1899) ode‰el Ka‰par do Prahy a zaãal
studovat na C. k. Akademii umûní u profesora Maxe
Pirnera. Promberger mu opatfiil v Praze podnájem
u své ovdovûlé sestry Hedviky ¤epkové a podporoval
ho i finanãnû.

Na Akademii pfii‰el uÏ vlastnû jako témûfi hotov˘
umûlec, s Maxem Pirnerem si zcela nerozumûl a na jeho
pfiístupu k plnûní studijních povinností je to znát. Na
vysvûdãení z druhého roãníku stojí: „… a prokázal pfii
pilnosti nestálé a náv‰tûvû nedbalé prospûch velmi dobr˘.“

Dychtivû vyhledával pouãení i mimo ‰kolu, nejvût-
‰ím pfiínosem bylo pfiátelství a spolupráce s Hanu-
‰em Schwaigrem, kterému pomáhal provádût v˘zdo-
bu klenebního pole knihovny na hradû Kreuzenstein
(1900 a 1901).

Koncem roku 1901 byl Ka‰par vyzván nakladatel-
stvím Unie, aby vypracoval nûkolik ilustrací
k Babiãce BoÏeny Nûmcové. SvÛj úkol vzal zcela váÏ-
nû, pofiídil fiadu studií na místû dûje i podle dobov˘ch
materiálÛ a po prázdninách 1902 vystavil ãást hoto-
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v˘ch ilustrací na v˘stavû prací ÏákÛ Akademie, kde
vzbudily velkou pozornost a v podstatû ho zachráni-
ly pfied vylouãením. J. V. Myslbek, tehdej‰í rektor
Akademie, pfiipsal tuÏkou na lístek se jménem auto-
ra: „Lituji, Ïe BoÏ. Nûmcová nevidí tyto perly. Myslbek“
Vefiejné povzbuzení od jindy jízlivého kritika urãilo
vlastnû Ka‰parÛv dal‰í umûleck˘ osud. I kdyÏ uÏ
pfiedtím ilustroval nûkolik literárních dûl, lze fiíci, Ïe
tento cyklus definitivnû urãil orientaci jeho tvorby.
Stalo se sice nûkolikrát, Ïe se Ka‰par rozhodl zane-
chat ilustrování, z rÛzn˘ch dÛvodÛ v‰ak nikdy své
rozhodnutí neuskuteãnil. V ilustrování tedy pokraão-
val a na kaÏd˘ cyklus se peãlivû pfiipravoval. Prostu-
doval historické prameny, nav‰tívil místa dûje, peãlivû
shromaÏìoval reálie a ãasto konzultoval se znalci.
Stal se tak kongeniálním ilustrátorem dûl ãesk˘ch
klasikÛ – Ignáta Herrmanna, Aloise Jiráska, BoÏeny
Nûmcové, Karla Václava Raise a Zikmunda Wintra –

a stejnû jako oni zÛstal pfiitom mírnû konzervativní,
zakofienûn˘ v realistick˘ch tradicích 19. století (vãet-
nû zfietelné snahy poskytovat sv˘mi ilustracemi také
vzdûlání ãi alespoÀ pouãení).

Nedlouho po absolvování Akademie se na Velehra-
dû 17. záfií 1907 oÏenil a ani zde se to neobe‰lo bez
zmatkÛ zpÛsoben˘ch jeho naprostou nepraktiãností.
Nevyfiídili si potfiebné doklady a jen díky taktu a poho-
tovosti svûdka F. Táborského i vstfiícnosti mladého knû-
ze se nakonec svatba skuteãnû konala, byÈ s nûkolikaho-
dinov˘m odkladem (coÏ zpÛsobilo nejvût‰í starost paní
hostinské). V záfií následujícího roku se jim narodila
jediná dcera Jitka, kvÛli ní pak (a z podnûtu malífie Sta-
nislava Lolka) zaãali jezdit na letní pobyty v Lo‰ticích
a postavili si tam domek. Ka‰par si místo velmi oblíbil
a trávil tam stále vût‰í ãást roku.

V roce 1913 zemfiela Hedvika ¤epková, matka
paní Ka‰parové, starostlivá opatrovatelka jeho stu-
dentsk˘ch let a patronka prvních umûleck˘ch úspû-
chÛ. Následujícího roku zaãala svûtová válka, Ka‰par
musel v roce 1915 narukovat a slouÏil aÏ do jejího
konce – nejprve v Olomouci, kde se podílel na re-
staurování maleb ve vojenském kostele Panny Marie
SnûÏné, pozdûji v Haliãi, kde byl pfiidûlen k architek-
tu D. Jurkoviãovi, jehoÏ povinností bylo stavût vojen-
ské hfibitovy. Tuto depresivní práci i obvyklé váleãné
nesnáze Ka‰par dost tûÏko nesl. Vysvobozením byly
krátké dovolené, opûtovn˘ pobyt v Olomouci v r. 1917
a samozfiejmû pak konec války. Znovu se vrhl do prá-
ce – jeho dcera Jitka napoãítala více neÏ tfii tisíce oti‰-
tûn˘ch ilustrací. Jako relaxace mu slouÏila volná tvor-
ba a grafika. (Ka‰par byl také vynikající grafik. První
list vytvofiil uÏ za studií v roce 1900, do konce Ïivo-
ta vytvofiil nûkolik desítek leptÛ, litografií a akvatint,
pro které je charakteristické zejména citlivé nakládání
se svûtlem.)
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UÏ pfied válkou zajíÏdûl za Táborsk˘m do Bystfiice
pod Host˘nem a s ním na Rusavu, kde pozdûji (patr-
nû od roku 1912) trávíval zejména barevnû mnohotvár-
né poãátky podzimu. ÎeÀ z pravideln˘ch pobytÛ vy-
stavil v roce 1922 a v‰ech dvacet akvarelÛ zakoupil
Franti‰ek Táborsk˘ (coÏ se Ka‰par dovûdûl aÏ po No-
vém roce). Tak vlastnû nepfiímo vznikl podklad k náro-
dopisné studii Rusava, na které Ka‰par nad‰enû spolu-
pracoval, která v‰ak vy‰la aÏ v r. 1928 u Prombergra ve
velmi omezeném rozsahu. Rusavu si zamilovala nejvíc
paní Ka‰parová a snaÏila se dokonce odstûhovat se
tam natrvalo. Ka‰par zprvu nesouhlasil, nechal se v‰ak
pfiesvûdãit a v kvûtnu 1932 zaãali vsetín‰tí tesafii stavût
roubenou vilku ve vala‰ském duchu. Peãlivou pozor-
nost vûnoval nejenom stavbû a zafiízení ateliéru, ale
zejména velké zahradû s rybníãkem a skalkou. Zafiizo-
vání stavby a zahrady v roce 1932 a pobyt v sezonû
roku následujícího jsou také posledními Ka‰parov˘mi
pobyty na Rusavû. Aã nepfiíli‰ ochotnû, pfiijal zakázku
na ilustrování díla J. ·. Baara a vûren sv˘m zásadám,
odejel na Chodsko nasbírat studijní materiál. Práce
zprvu nevítaná Ka‰para na místû samotném zaujala
krásou krajiny i pestrou barevností krojÛ a zdálo se, Ïe
ponûkud rozehnala chmurné my‰lenky i zdravotní tûÏ-
kosti. Vznikla pfiibliÏnû stovka kreseb a malífi se chys-
tal na Rusavu. Je‰tû se chtûli se Ïenou podívat na
·umavu, kam se vydali 28. ãervna. Následujícího dne,

29. ãervna 1934, cestou z Îelezné Rudy k âernému je-
zeru byl malífi ranûn mrtvicí a v‰echny pokusy pfiivést
ho k Ïivotu byly marné. Splnilo se mu tak pfiání, kte-
ré v pfiedtu‰e vyslovil nûkolik dní pfiedtím pfii odcho-
du z Baarova muzea: Ïe by si pfiál stejnû krásnou smrt,
jako mûl Jindfiich ·imon Baar – rychlou a v pfiírodû.

Ilustrace byly Ka‰parov˘m osudem, stály u poãát-
ku jeho tvÛrãí dráhy a pfiípravy na dal‰í ilustraãní
cyklus ji také uzavfiely. V˘znamnou sloÏkou jeho díla
je také grafika a neménû podstatnou ãástí Ka‰parovy
tvorby jsou akvarely – pfieváÏnû krajiny. Vznikaly zpra-
vidla ve chvílích odpoãinku pfii práci na ilustracích.
Jemn˘ tón akvarelu, umoÏÀující mûkké pfiechody ba-
rev, vyhovoval jeho plaché a uzavfiené povaze. Dílo
Adolfa Ka‰para vychází z klasického odkazu evrop-
ského malífiství a navazuje spí‰e na konzervativní
proudy v˘voje. Ale jeho tvÛrãí poctivost (vÏdy peãli-
vû studoval dobové materiály a pokud to bylo moÏné,
snaÏil se dÛkladnû poznat i místo dûje ilustrovaného
díla) spolu se schopností srozumitelného v˘tvarného
vyjádfiení zpÛsobila mimofiádnou oblibu jeho díla uÏ
v dobû svého vzniku a jeho jméno zÛstává i po více
neÏ sedmi desetiletích, která uplynula od jeho úmrtí,
jedním z nejv˘znamnûj‰ích jmen ãeské ilustrace.

Tomá‰ Mikula‰tík

(Ilustrace Adolfa Ka‰para jsou z knihy Franti‰ka Barto‰e
Kytice vydané v roce 1929 v Olomouci)

(umûní)


