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Abstrakt
Život a dílo akademického sochaře Miloslava Hejného (1925 – 2013) dosud nebylo celistvě
probádáno nebo jinak literárně zpracováno. Tato práce představuje první pokus o sumarizaci první
poloviny tvůrčího života neznámého autora, období mezi lety 1955 až 1973, komentovaný životopis
s úvodem a dodatky, vztahujícími se ke školení, prvním profesním zkušenostem s oficiální režimní
produkcí, a druhé čtvrti 70. let, během nichž sochařské dílo Hejného zaznamenalo výrazný útlum.
Biografické kapitoly jsou prokládány exkurzy do časově paralelního dění v rámci umělecké obce,
soudobých formálních a stylových vývojů v práci Hejného přátel a spolupracovníků, a živé nebo jinak
relevantní teorie. Z naznačených jevů se práce dotkne novorealismu, poválečné recepce kubismu,
minimalismu jako mravního konceptu, osobnosti manželů Janouškových, Stanislava Kolíbala, skupin
Máj 57, Trasa, UB 12, okrajově pak epistemologie a teorie kreativity Gastona Bachelarda.
Práce se profiluje jako syntetická monografická studie, popularizační ve smyslu první publikace
množství dat. Z toho důvodu se nepokouší o výsledné propoziční uměleckohistorické zhodnocení
s cílem fixovat Hejného místo v korpusu českých dějin umění druhé poloviny 20. století; nalézání
souvislostí je dosaženo strukturou paralelních exkurzů k ústřednímu historickému narativu. Z hlediska
terminologie vývoje a vzájemnosti je kategoricky odmítnut pojem vlivu, namísto apropriace je dána
přednost kvasu, výměně, příklonu, tak, aby souběh narativů překonal druhdy vetřelou potřebu
vciťovací metodou překročit meze prosté interpretace.

Klíčová slova
Miloslav Hejný, socha, tvůrčí skupiny, existencialismus, kubismus, exprese, abstrakce, lidský úděl,
živly, formalismus, absolutní forma.
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Abstract (in English)
The life and work of academically trained sculptor Miloslav Hejný (1925 – 2013) has not hitherto been
submited to a complex examination or otherwise underwent any literary research. This thesis is the
first attempt at a summary of the first half of creative life of an unknown author, a nearly twenty-year
period between 1955 and 1973, a commented biography with an accompanying introduction and
appendix as to his education, the initial professional experiences with the official regime production of
visual art, and the second quarter of the 70s, when Hejný's spacial art forms deliberately ceased.
Biographical chapters are interrupted by excursions into the parallel happenings of the artists'
community, contemporary developments in form and style, the works of his friends and collaborators,
and up to date or otherwise relevant theory. Out of the hinted-at phenomena, neorealism, postwar
receptions of cubism, minimalism as a moral concept, the sculptors Vladimír and Věra Janouškovi,
Stanislav Kolíbal, Vladimír Preclík, and the groups Máj 57, Trasa and UB 12, or the theory of creative
thought of Gaston Bachelard will be mentioned.
Nominally popular in the sense of the first publication of data, the thesis maintains a profile of a
synthetic biographical study. For that reason it does not participate in the regular propositional
evaluation with the ambition to fixate Miloslav Hejny his own place within the whole of the Czech
history of art of the second half of the 20th century. The structure of the text, with the interspersed
excursions adjacent to the central narrative, gives rise to the notion of connectedness.
Terminologically and therefore methodogically speaking, the idea of influence as a structuralist
dialectical tool has been dropped in favour of exchange or individual adherence, instead of the radical
appropriation.

Key words
Miloslav Hejný, sculpture, creative groups, existencialism, cubism, expression, abstraction, human
condition, elements, formalism, absolute form.
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1. Předmluva
Struktura této práce si žádá komentář. Kryštof Hejný, pisatel, je vnuk Miloslava Hejného.
Metodologická problematičnost situace, vedoucí reálně k zaujatosti a podmíněnosti při kritickém
výkladu a zhodnocení Hejného díla, si vyžádala srozumitelné řešení. Za účelem získání odstupu od
předmětu zkoumání byla stavba textu omezena na chronologický komentovaný výčet životních
okolností umělce a řadu volných popisů jednotlivých děl, v konkrétních případech srovnávaných s
převážně formálně příbuznými pracemi Hejného současníků a přátel. Paralelizací Hejného děl s
cizími ekvivalenty bylo dosaženo různé míry zjevné diference, vedoucí k ohledávání Hejného tvůrčí
osobnosti skrze negativní definici. Pro nedostatek pramenů v této rané fázi výzkumu se ambice o
návrh vlastního zařazení do kánonu českého sochařství třetí čtvrtiny 20. století jevila jako neetická a
narušující úvodem konstatované předsevzetí nezaujatosti pohledu. Lineární vývin statě je prokládán
většími srovnávacími úseky, “exkurzy”, pojednávajícími Hejného současné dění v bezprostřední
umělecké komunitě v okolí 2. krajského střediska SČSVU a skupin Trasa, UB12 a Křižovatka, s
jejímiž členy Hejný také umělecky spolupracoval. Oddíly 4 a 10 se pak dotýkají konkrétních událostí,
které nemusely na Hejného působit přímo (nebo s nimi dokonce nemusel být vůbec seznámen),
jejichž připomenutí se nicméně jevilo potřebným k dalšímu vykreslení sochařova světa, ať už skrze
potvrzení vzájemné afinity nebo její popření.
Jednotky literárních zdrojů a pramenů stejně jako slabé množství zastoupených autorů těchto textů
informovaly práci také po stránce čerpání informací. Data pocházejí částečně z rodinné orální historie,
zproštěné mytologizujícího nánosu přívlastků a ozvěny osobních střetů, částečně také z rozhovorů s
pamětníky, pořízených v letech 2014 až 2016.1 V tomto ohledu se tato práce staví jako autoritativní
zdroj pro budoucí výzkum; svůj přínos spatřuje v podstoupené archivní rešerši, zejména však v
zahrnutí přímých výpovědí.
Prvotní fáze výzkumu, stále bez kritického ohlasu odborné veřejnosti, nástroj formální analýzy, původ
samotných informací a snaha o celkovou historickou autentičnost metody, resp. jazyka odpovídajícího
Hejného době mohla způsobit zastaralost v užívané terminologii. V tomto smyslu se držím vzoru “oka
doby” M. Baxandalla, i za cenu ztrát na srozumitelnosti. Tyto doufám kompenzovat rozsahem
zachycených obecných i intimních reálií a “exkurzy”, zbavenými pouhou nepřímou souvislostí s
Hejného osobou nutnosti sledovat v abstraktních úvahách a výtvarném myšlení jednotlivce historicky
podmíněný a kódovaný diskurz.
Občasné zdroji či prameny nepodepřené konstatování skutečností je nutné omluvit s přihlédnutím k
výše psanému.

1

viz odd. 2.2 Živá paměť. Rozhovory byly simultánně písemně dokumentovány.
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2. Úvod
Vznik práce motivovala dvojí potřeba. Miloslav Hejný je pro odbornou veřejnost dosud neznámým
autorem. Jeho umělecký odkaz před zahájením rešerše dosahoval přibližně tří desítek sochařských
děl umístěných ve veřejném prostoru nebo při vlastním ateliéru, řady dílčích nedatovaných
plastických studií a neuspořádaného archivu, konglomerátu autorských fotografií a různorodých
grafických prací, sahajících až do doby před nastoupením cesty výtvarného vzdělání, stižených
nicméně nedostatkem přímých vročení. Po Hejného skonu 19. 4. 2013 nutnost zaznamenat jeho dílo
jen zesílila. Metodologicky potenciálně rozkladné přesvědčení o nesporných kvalitách tehdy
dostupného díla, resp. ambice umístit Hejného na důstojnou pozici v řadách českých umělců třetí
čtvrtiny 20. století, podpořené do značné míry nekriticky předávanou rodinnou mytologií, hrozilo
informovat tezi a strukturu práce. Příbuzenská vazba pisatele a umělce, resp. nutnost druhá vypořádání osobního dluhu a nalezení dlouhodobě udržitelného přístupu k vlastnímu dědictví, si
vyžádala radikalizaci přístupu ke zkoumanému materiálu ve smyslu vědomého zjednodušení a
napřímení výstavby textu tak, aby dosažitelná míra objektivity nebyla kompromitována. Průzračnost
chronologického vývinu se prokázala jako správně zvolená v první instanci popisu a ohledání celku
Hejného života a díla. Předchází budoucí důslednější pokus o srovnávací studii vybraných výtvarných
událostí se soudobou produkcí a uměleckými autoritami.
Sběr dat rozšířil seznam známých děl o více než padesát. Nejvýznamnější posuny v bádání byly
učiněny ve sbírce architektury NG a s pomocí správy sbírek Vojenského historického ústavu. Pro
nečekané množství děl starších vytčeného mezidobí bylo vhodné zahrnout tyto do obrazové přílohy a
poukázat na odlišný ontologický základ Hejného výtvarné práce od většinové zastoupené koncepce
progresivního umění, rozšířené v slabě nuancované, doslovně post-moderní fixaci výtvarné teorie na
legitimizování tvorby skrze nenarušitelné paradigma vývoje. Studium Hejného tvorby otevřelo témata
vypořádání se s uměním, sledujícím současně mimoumělecké principy s vlastní dialektikou, a umělci,
kteří svoje jednání a tvorbu řídili nezávisle, podle celostně definovaného společenského poslání.
Ustálené pojetí tvůrčí osobnosti, působící navíc za konsenzuálně odsouzených historických okolností
minulého režimu, jako sekludovaného nebo naopak otevřeně rebelujícího jedinečného ducha
neobstojí před současnými teoriemi participace a rozpouštění umělecké akce v manipulované
každodennosti. Nabízí se tak podnět k rozšíření typologického kánonu uměleckých charakterů o
takový, který simultánně operuje v intencích tvůrčích i morálních.

2.1 Archiv Miloslava Hejného
Hejného archiv si zachovává podobu neuspořádaného množství písemností, smluv, korespondence,
fotografií, grafických prací a kreseb studijních i konečných, včetně několika skicářů datovaných
odhadem do první čtvrtiny 40. let. Slabé rozlišení jednotlivých fondů, výtvarného od písemného či
fotografického, a příslušných podskupin, Hejný stanovil před předáním celku do rukou syna Petra
Hejného.
Výtvarný fond primárně obsahuje významný soubor kreseb a grafik z let 1962 až 1965, jejichž
přítomnost je doložená na výstavách na Karlově náměstí a v Ostravě [81-105].2 Disparátní skici
vedoucí k existujícím sochám a koncepční studie objektů určených do veřejného prostoru souvisejí
obdobným rozsahem. Nejčetnější oddíl představují plenérové kresby, portrétní studie a cvičení
typografie a grafických technik, které vznikaly v době Hejného studií a záhy poté, tedy cca 1942-1955.
Odtud lze vyčlenit podkategorii domácích podobizen, miniaturních a kabinetních kreseb tužkou,
uhlem, a lepty či měkké kryty zachycující tehdejší členy úzké rodiny, rodiče a ženy Olgy.
Předměty textového charakteru obsahují listoviny, vztahující se k Hejnému přímo coby k adresantovi
nebo nepřímo ke 3. osobě, a tiskoviny, resp. časopisy a výstřižky různou měrou identifikovatelné.
Dopisy a smlouvy dokumentují umělcovu aktivitu v SČSVU, v nákupních komisích GhmP a NG, kolem
výstav samostatných i skupinových v průběhu 60. let, nebo prodej či dárcovství vlastních děl do
2

Viz odd. 9.3
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českých galerijních institucí. Texty reflektující Hejného práci, psané jeho přáteli, a multiplikáty
výstavních katalogů jsou vedle recenzí, zmínek pod ilustračními fotografiemi literárních či kulturních
periodik a jediné publikované monografické statě výhradními zdroji dobovém nahlížení výtvarných
předpokladů a stylové identity vykazované autorem. Archivace zmínek v tisku je dovedena do
současnosti autorem textu.
Fotografie je možné členit chronologicky a podle uměleckých druhů (volná plastika, realizace v
architektuře, model), případně s ohledem na námět. Zahrnutá zobrazení kolísají velikostí od formátu
cca 5x8 cm po jeho desetinásobek. Odtud pochází většina reprodukcí níže uvedených jako vlastnictví
autora. Fotografický archiv zůstává netřízený.
Součástí archivu jsou také dvě reprezentativní alba architektonických diagramů a fotomontáží modelů
proponovaného Památníku obětem fašismu [73-78], s doprovodnou projektovou dokumentací a
popisem.

2.2 Živá paměť
Mezi léty 2014 až 2016 byly zaznamenány rozhovory s Hejného pamětníky, blízkými přáteli,
spolužáky, spolupracovníky, známými a rodinnými příslušníky. V době těsně před jeho skonem na jaře
2013 Hejný na mou žádost opatřil část dochovaného konglomerátu (archivu) grafických prací
autogramy a datací. Později se část zpětných autorských vročení ukázala jako nepřesná. Současně
byl opakovaně žádán o komentáře ke svému pracovnímu postupu, poválečné umělecké komunitě,
inspiracím apod. Jeho odpovědi, evokující zejména příběhy nesené osobními motivy (např.
zdůvodnění upuštění od realizace projektu památníku obětem fašismu na Pankráci, obtíže provázející
umístění pomníku obětem československé lezecké výpravy z Peru 1970) nebo anekdoty z Hejného
adolescence a studijních let, které byly zpracovány v rozsáhlém cyklu šrafovaných kreseb historií a
snů z období 1998 až 2006, svědčily o velkorysém přístupu k vlastním zkušenostem, jenž se projevil
zřetelně v dochovaném archivu. Upřednostňování jednotlivostí, často vyňatých z přesného časového
ukotvení bylo příznačné i pro posthumní hovory s dětmi Miloslava Hejného, dcerami Markétou3 a
Zuzanou a synem Petrem. Zvláště Petr Hejný4 mohl předat svá pozorování z 60. a 70. let, kdy se
pohyboval v umělcově tvůrčím zázemí a s Miloslavem Hejným o jeho práci diskutoval. Činnost
Hejného ve výtvarných studiích Československé a Československé lidové armády však zachytit ještě
nemohl.
Do Hejného okruhu je možné zahrnout významné osobnosti, výčtem: manželé Věra a Vladimír
Janouškovi, Stanislav Kolíbal a Vlasta Prachatická, Čestmír Kafka, Bedřich Dlouhý, Jan Bauch, Hugo
Demartini, František Ronovský, architekti Karel Filsak, Zdeněk Rothbauer, Jaroslav Šusta, Jiří Hrůza
a teoretikové Josef Brukner, Jiří Šetlík a Jaromír Zemina. Oba historikové spjatí se skupinou UB 12,
dále konceptualista Stanislav Kolíbal a sochař Josef Klimeš laskavě poskytli své postřehy a
vzpomínky na společného generačního souputníka. Každý se s Hejným stýkal během jiného období
za odlišných okolností. Jejich paměť tak mimo první poloviny 70. let obsáhla zkoumaný časový úsek
takřka docela.
O tři roky mladší Josef Klimeš nastoupil na pražskou AVU do ateliéru prof. Jana Laudy 1949. Po
Hejného absolutoriu 1950 se sice s Klimešem stýkali minimálně, společný rok na akademické půdě
nicméně poskytl mladšímu sochařovi prostor k pozorování Hejného charakteru. Příznačnými měly být
jisté, přirozeně autoritativní vystupování, velkorysost osobní i výtvarně stylová. Vážnost Hejného mezi
spolužáky byla zpětně opodstatněna po druhém sjezdu SČSVU, kde byl Hejný zvolen do
představenstva svazu.
Jiří Šetlík se s Hejným seznámil kolem r. 1957. Vzájemnou náklonnost a postupně nabytý dojem

3
4

Markéta Hejná, 24.3.1951, spisovatelka, redaktorka, signatářka Charty 77.
Petr Hejný, 27.3.1956, violoncellista, výtvarník.
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závažnosti Hejného výtvarného úsilí stvrdil v roce 1960 vydaným článkem,5 kde ohlašuje “nalezení
jazyka”, v očekávání “schopnosti růstu.” Šetlík odhalil zlom v Hejného tvorbě kolem roku 1956. Otázka
po “uměleckém ztvárnění reality” je zodpovězena vůlí “k výrazu tvořivým přepracováním v stavebních
mezích hmoty.” Několikero napětí, shledaných v transformující Hejného práci konce 50. let, zastoupil
portrét se stoupajícím úspěchem diferencující mezi “viděným a poznaným,” zřetelněji u přechodových
a snad pokusných hlav Jiřího Kaše [18] a Otakara Jaroše [16].6 Odměnou za uveřejněný text od
Hejného získal drobné Malé torzo [30]. 1968 Jiří Šetlík ještě doporučil Hejného coby jednoho ze
zástupců československého sochařství na výstavu východoevropského současného sochařství La
Prealpina, pořádanou nadací Pagani. V 70. letech Šetlíkovi znemožnil vládnoucí režim další vědeckou
činnost a ovlivňování kulturního prostoru. Přátelství obou, konsolidované zejména kolem osoby
Vladimíra Janouška, se nicméně nepřerušilo a po Hejného odchodu z Prahy začátkem nultých let ve
formě frekventované korespondence vytrvalo až do roku 2013.
Začátkem roku 1969 pozval Stanislav Kolíbal Miloslava Hejného ke spolupráci na realizaci dekorativní
stěny v interiéru nového československého konzulátu v Londýně. Hladce šalovaný beton vnějšího
parteru vystřídal skulptivně pojednaný povrch ve foyer, jehož linearizující texturu doplnil právě Hejný,
komplementárně vybavený zkušenostmi kamenozpracujícího řemesla. V následujících měsících se
dvojice, tentokrát v autorsky vyrovnané situaci, zúčastnila soutěže na chystaný Pomník obětem
fašismu při ústí Nuselského mostu na Pankráci. Kolíbal se s Hejným mohl setkat pracovně naposledy
na realizaci teheránského památníku Šahjád, dokončované 1975-1976.7 Společný plodný rok 1969
podle Stanislava Kolíbala způsobila náhle objevená a záhy pozbytá afinita uměleckých názorů. Hejný
se s Kolíbalem seznámil kolem 1950 skrze Vlastu Prachatickou, která se přátelila s Hejného
manželkou Olgou Hejnou,8 jejich kontakt pak od sedmdesátých let tužila přítomnost Jaromíra Zeminy.
9. sjezd SČSVU v prosinci 1964 přinesl změnu ve vedení organizace, včetně podřazených orgánů a
buněk. Do čela sekce MSGR se umístil vedle předsedajícího Miloslava Hejného druhý teoretik
skupiny UB 12 Jaromír Zemina. Přes pokrevní spřízněnost s Vladimírem Janouškem a živý ruch v
prvním společném ateliéru manželů Janouškových, tzv. Šatlavě,9 se s Hejným poprvé blíže seznámili
po Janouškem zprostředkovaném nákupu chalupy v novopackém Arnoštově 1968.10 Hejný strávil léto
1969 v místním opuštěném kamenolomu, kde z pískovce tesal segmenty sochy Zlatá brána [53]. I
kvůli příbuznosti pracovních postupů Zemina srovnával Hejného tvorbu druhé poloviny 50. let s Ottou
Gutfreundem. Přestože Zemina v 90. letech zahajoval Hejného výstavy, zdá se, že zájem o Hejného
tvorbu, zejména předcházející rok 1968, byl motivovaný spíše povinností kolegiality než iminentní
potřebou, tak, jako u Jiřího Šetlíka. 30. května 2013 vydal Zemina nekrolog Miloslava Hejného v
časopise Atelier.
Vzpomínky na charakter některých osobních vazeb a spekulace o možných inspiračních zdrojích,
výtvarnické vzájemnosti, akademických zkušeností a formálních ekvivalentech budou použity a
rozvedeny níže v textu, při analýzách konkrétních děl nebo v rámci exkurzů o přátelích a souvisejících
frakcích soudobé československé umělecké komunity.

5

ŠETLÍK 1960
Šetlík zde hovoří obecně bez konkrétních příkladů. Níže v textu jmenuje portréty kameramana Harvana
(ilustrace), portrét “Valášek” a hlavu Fran ška Ronovského, bez zjevné souvislos s předchozí úvahou.
7
KRAMEROVÁ 2013, BARTLOVÁ/VYBÍRAL 2015, s. 330. Toto období již není předmětem přítomné studie.
8
Viz odd. 2
9
SAVICKÁ/ŠETLÍK 2006
10
ZEMINA 2010, 511-516. Arnoštov se nachází nedaleko vsi Vidonice, kde manželé Janouškovi vlastnili budovu
bývalé školy.
6

10

3. Formativní léta 1942 – 1950
Miloslav Hejný se narodil jako jediné dítě 23. 10. 1925 Anežce a Janu Hejným do bytu ve Veletržní
ulici, v Praze na Letné. Švýcarská strojní firma Landis und Gyr zaměstnávala otce Jana jako jemného
mechanika a dílovedoucího, pravděpodobně při výrobě soustružených dílu nebo náročných měřicích
nástrojů. Rodinné zázemí vybavilo Hejného měšťanským základem, s reálným gymnáziem a hrou na
housle. Výtvarné nadání nebylo do jeho dvanáctého roku podchyceno odpovídající výchovou.
Období mezi léty 1942 až 1950 je možné sledovat díky dvěma vzpomínkovým cyklům, adresovaným
11
během první dekády tohoto století Hejného vnučkám. Vice beletristická povaha prózy této kapitoly
odpovídá nabytým informacím a charakteru jejich nosiče.
Umělecká dráha se začala Miloslavovi Hejnému rýsovat po přestupu z holešovické reálky na
Grafickou školu v Praze na Smíchově, kde jej v letech 1942 a 1943 v kresbě, ryteckých technikách a
typografii vedl prof. Jaroslav Vodrážka. Mezi jeho spolužáky patřili Karel Hladík, Mikuláš Medek nebo
Vladimír Fuka, skrze kterého se seznámil s Josefem Sudkem a jeho ateliérem na Újezdě, nedaleko
Grafické školy.
S rokem 1943 následoval střední stupeň školství již zavřené univerzity. Zlínská Škola umění,
přidružená k výrobě ve strojírenském odvětví Baťových závodů, zůstala jako jediná v protektorátu
otevřená. Během týdenních přijímacích zkoušek oslovil Hejného, jenž se hlásil do malířské školy,
vedoucí sochařského ateliéru, Vincenc Makovský, s pozváním ke studiu plastické tvorby, již se Hejný
samostatně dříve nevěnoval. V rámci pracovního nasazení byly školní povinnosti ve Zlíně rozděleny
mezi ateliéry, tj. standardní akademickou platformu hodin modelování podle živé předlohy
s korekcemi (v Makovského případě tyto probíhaly prostřednictvím rozhovoru a od řemesla odtažité
instruktáže k uplatňovanému přístupu studenta12), a designerské a modelářské praxe v štukatérských
dílnách, zhotovujících předlohy pro strojní karoserie a navržené díly.
Miloslav Hejný se ve Zlíně stal členem komunistické odbojové buňky organizované kolem malíře
Václava Chada. 24. 2. 1945 byl při zatýkání gestapem svědkem jeho zastřelení. V březnu pak byla do
osvobození přerušena výuka školy kvůli spojeneckému bombardování města a zbrojních továren.13
Navrátiv se do Prahy, byl přijat na Akademii výtvarného umění do školy medaile a plakety prof.
Otakara Španiela. Po příchodu prof. Jana Laudy ze Školy uměleckoprůmyslové v roce 1946,
přestoupil Hejný do jeho nové školy figurálního sochařství. Spolu s ním se rozhodla pro školu prof.
Laudy také Olga Daňková, později Hejná, která studovala u prof. Karla Pokorného. Skrze ní se Hejný
14
později seznámil s Vladimírem a Věrou Janouškovými. Ze spolužáků na Akademii, Jiří Novák, Jiří
Jílek, Josef Klimeš, navázal trvalé přátelství zejména s Valeriánem Karouškem. Během prvních
poválečných let zorganizovali studenti petici za účelem „Pozvání Vincence Makovského k výuce

11

Zprávy o studijních zkušenostech jsou prokládány rodinnými anekdotami. Celkem 24 stran. Autorský rukopis a
strojopis, archiv autora.
12
Jiří Šetlík, rozhovor 12. 6. 2016
13
Archiv M. H. obsahuje 3 perokresby plynulé linie a námětů mezi surrealismem a existenciální karikaturou,
formálně příbuzných se soudobými kresbami V. Chada.
14
Olga Hejná, 13. 3. 1928 - 24. 5. 2017; studium 1941 – 1942 Vyšší průmyslová škola kamenická a sochařská
Hořice, 1945 – 1946 Akademie výtvarných umění v Praze, škola ﬁgurálního sochařství prof. Karla Pokorného,
1946 – 1950 Akademie výtvarných umění v Praze, škola ﬁgurálního sochařství prof. Jana Laudy; člen 2.
krajského střediska SČSVU Umělecká beseda; mj. účast na výstavě Umění mladých výtvarníků Československa
1958, Praha, Brno; na přelomu 50. a 60. let nahrazuje málo rozsáhlou sochařskou tvorbu ilustrace dětské knihy,
později autorství dětských tulů doprovázených vlastními ilustracemi pro nakladatelství SNDK Albatros
(Povídám , Praha 1962; Až rozvážeš pentličku, Praha 1963; Slavík pod deštníkem, Praha 1964; Dobrý večer,
koníček, Bra slava 1964; Bubínek ze skla, Praha 1964; Popletena pohádka, Praha 1966); Člen Svazu
československých spisovatelů; oceněna Zlatou stuhou, výroční cenou pro překladatele, ilustrátory, autory a
nakladatele dětské knihy.
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AVU,“ ke které připojili podpisy mj. Karel Hladík, Jiří Jílek nebo Josef Istler.

Miloslav Hejný absolvoval v letních měsících praxe v keramických závodech, 1947 v Dubí u Mostu,
1948 pak ve slovenském Modrém. Jeho návrh kávového servisu z Dubí zvítězil v celostátní soutěži a
byl doporučený k výrobě. Modranská zkušenost vybavila Hejného znalostí technik glazury, které
16
suverénně uplatnil na karikaturní sošce Kuřáka [4], svědčící o specifické dispozici přeskakovat mezi
patetickou vážností a laskavou komičností, jež se podruhé objevila teprve koncem 70. let
v soukromých reliéfech a kresbách. Charakteristická přitom je také deformace povrchu, vycházející
z vlastností materiálů, signalizující ale také kvalitu taktility, která se proměněna objevovala u většiny
prací do r. 1968.
Instituce školních ocenění, udílených s koncem akademického roku, přinesla Hejnému 3 diplomy. Ani
čestné uznání z r. 1946, ani druhé ceny z let 1948 a 1950, vždy z návrhu pro. Laudy, nespecifikují, za
jaké práce byly uděleny.
Vzácným artefaktem z doby studií, jejž je na základě vyspělosti řemeslného zpracování a srovnání s
autorsky vročeným Kuřákem možné datovat přibližně do r. 1948, je kabinetní figurální řezba Děvčátko
s kabátem [3]. Uvolněný postoj dítěte v zadrhovacím zimním úboru s uzlíkem za krkem je ekvivalentní
17
ke keramické plastice. Lapidární oblé tvarosloví připomene např. Cigánečku Věry Janouškové, jejíž
scelující modelace - kontrastní světlý tubus těla s připojenými znaky končetin (v případě vícebarevné
18
verze) a hlavy teprve definujícími postoj – reflektuje předválečný primitivismus a novoklasicismus.
Materiálová východiska i konstrukce figur se však liší. Kde je Cigánečka sestavená jako loutka z dílů
komunikujících výraz, Děvčátko si zachová identitu špalíku, do kterého byla vepsán obraz empirické
zkušenosti rozkročeného, shrbeného dítěte. Stylově odlišná hlava děvčátka nadměrné velikosti
s prohlubní v místě obličeje nese mírné reminiscence surrealismu.

15

Pe ční arch, 45 podpisů. Archiv autora.
Ke srovnání civilistního námětu studentské práce viz např. Harmonikář Olbrama Zoubka, 1943.
17
Věra Janoušková: Cigánečka, 1948, pa novaná sádra, 41 cm, Nadace Vladimíra a Věry Janouškových.
18
KLIMEŠOVÁ 2010, 127. Primi vismus a novoklasicismus (výše) jsou použity v kontextu, který používá
Klimešová. Odepření „poe ky válečného civilismu“ O y Gu reunda a v dotčené podobě Ladislava Zívra coby
konspiračního zdroje pro mladou generaci sochařů znamená odmítnu principu vnitřní kon nuity individuální
dialek ky tvorby. Tedy že práce mladých po polovině 40. let a jejich vzorů, a práce Gu reunda první poloviny
20. let se Zívrovými z období skupiny 42, pro tře čtvr 20. let a 30. létům týchž autorů, nemají mezi sebou, ač
se všichni účastní jednoho diskurzu, žádné spojitos . Toto je lze si představit na schématu rozeklaného V, které
by nebylo možné na koncích spojit do trojúhelníka. V důsledku to znamená, že i tehdy, jednají li mladí
selek vně, vstřebávají a zahrnují do vlastního myšlení i nechtěné.
16
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4. Exkurz: Výstavy v Praze po 2. světové válce
Počátek obrody mezinárodního uměleckého dialogu, výstavního dění a výtvarné reflexe tři roky po 2.
světové válce zastavil “Vítězný únor”. Kde obrazná řeč v prudké reakci euforicky upínala síly k
omlazení světového společenství v náruči solidarity a sjednocení pod holubicí míru, filosofický
existencialismus a odvozené principy společné vědám humanitního základu byly disponovány dříve
pojmenovat utrpení, s větším odstupem pak konec dějin, které vystihly rodící se informelní tendence
západního umění. České prostředí introspektivně revidovalo sporné avantgardní pozice z hlediska
funkce a legitimity odpovídající, nicméně různorodé volby stylu. Zosobněné v sochařích klonících se
po válce k novému klasicismu (Makovský, Wagner) nebo uplatňujících nevyčerpané civilistní
paradigma kubistické konstrukce formy (Zívr), více však ve zvolna krystalizujících preferencích první
poválečné generace studentů uměleckých škol, se jeví období jako agregát morálního imperativu
vzájemnosti a moderních a avantgardních tendencí nahlížených spoza historického předělu (z části s
intencí obnovy předválečné jakosti, z části k referenci) a zbavených tak vývojové dynamiky. Pražské
dvě školy koncentrovaly tyto postoje u svých absolventů.
Z pedagogů se arbitrárně nejvíce patrná změna udála v díle Vincence Makovského, byť ji avizovalo již
předválečné sochařovo zaměření. Účelově symbolicky zprostředkovával úhlem historika a teoretika
umění Václav Nebeský heroická léta a témata avantgardy ve strukturovaném výkladu. Z kontrastu
dvou osobností - přirozeného osobního zájmu a tvůrčího hledání proti třízené, kritické myšlence může vzejít zástupný model duality VŠUP (od 1946) a AVU. Makovského příchod z brněnské VUT na
Akademii výtvarných umění rektora Karla Pokorného 1952 již nepřinesl změnu ve vedení sochařských
ateliérů. Petice žáků AVU ze dne 26. 6. 1945 za jeho nastoupení do Prahy19 nicméně odhaluje
atmosféru a možné nedostatky ve vedení instituce. Pedagogický sbor VŠUP, reprezentovaný Emilem
Fillou či Josefem Wagnerem, k sobě proti tomu poutal etos progresivních směrů, jež sami profesoři
vždy nevykazovali, ateliéry jimi vedené nicméně napomáhaly k docenění met dobytých českými
umělci před válkou.
Hovorové přejmenování titulu syntetické výstavy Václava Nebeského České moderní sochařství od
Gutfreunda k Wagnerovi, pořádané od září do října 1946 v galerii nakladatele Josefa R. Vilímka, na
“Od Wagnera ke Gutfreundovi” působilo jako společný manifest a ve zkratce symbolizovalo pojetí
progresivní, formálně orientované vývojové dialektiky. Výstava zahrnovala práce Vincence
Makovského, Jana Laudy, Karla Pokorného, Josefa Wagnera, Otty Gutfreunda nebo Josefa
Kaplického. Právě kontakt s posledními dvěma jmenovanými (Otto Gutfreund byl samostatně
vystavený ještě v Mánesu 1946 a 1948) mohl s prodlevou způsobit u Hejného názorové proměny
druhé poloviny padesátých a začátku šedesátých let.20
Do výstavní síně spolku Mánes byl v srpnu 1947 uveden také belgický malíř a sochař Constant
Permeke,21 jehož ženské akty s rukama nad hlavou, těla objektivizující, zvětšené pohlavně
signifikantní znaky rozmístěné na statickém, až hrnčířsky pojednaném trupu, mohl Hejný také
apropriovat o deset let později.
Hejného pozůstalost obsahovala monografii Marina Mariniho.22 Celostránkové reprodukce kreseb se
střídají s monumentálními realizacemi stojících a sedících aktů, jezdců a bust. Sádrová stojící
Pomona s rukama za zády (ve dvou fázích u ramen odňatých) [112], sumarizující modelace
v kontrastu s archaizující tváří a drdolem sloužila za předlohu pro Torzo s otočenou hlavou [1].
Dřevěný korpus je slepený z šesti kusů tvrdého dřeva polévaného šelakem. Podélný díl navyšující
sochu o 4 cm byl doplněný po dokončení torza, upravuje sklon kontrapostu do vzpřímenější polohy a
posiluje monumentální účin neúměrně mohutného těla. Ve stereotypních znacích plodnosti jsou figuře
se skolioticky esovitým prohnutím zad akcentovány boky, jejichž obrysová linie se spolu s rameny
19

Archiv autora. Pe ce o 45 podpisech, včetně Hejného, nabízí po Makovského svolení spontánně žádat
rektorát AVU a Ministerstvo školství o udělení profesůry.
20
Viz odd. 7 a 9
21
HAZAN 1960, s. 234. V přímé asociaci Hejného prací z let 1957-1961 ho jmenoval Jaromír Zemina 10. 2.
2016. Jak potvrzuje odd. 7, Hejného tvorba vychází z domácích zdrojů.
22
DE PISIS 1941
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stává výrazotvorným prvkem řezby, klín a pupeční prohlubeň. Malá hlava nasedá na konický krk,
sploštělá tvář definovaná světelným lomem na nízkém reliefu. Rozměrný drdol nese stopy dláta.
Socha je pozoruhodná záměrem přiblížit se ve zjednodušující tvarové miniauturizaci konkrétnímu
vzoru, ze studijních důvodů. Práci podle předloh jako metodu tvůrčího obohacení Hejný opustil teprve
v polovině 60. let.
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5. Umělecká individualita ve studiích Československé a Československé lidové armády
Po vystudování Akademie se Miloslav Hejný stal řadovým členem 2. krajského střediska SČSVU
Umělecké besedy. Od října 1950 do srpna 1952 podstoupil základní vojenskou službu s výstupní
hodností nadporučík v záloze.23 Následujících přibližně deset let pak působil v Armádním výtvarném
24
studiu Praha. Zdá se, že prvních pět let ve Studiu vedeném malířem Janem Čumpelíkem bylo
25
26
naplněno živou tvůrčí a výstavní aktivitou. Kvůli členství ve výstavní porotě je třeba jmenovat
zvláště Výstavu Grekovova studia Sovětské armády a československých výtvarných umělců,
pořádanou v Jízdárně Pražského hradu na jaře 1956, kde se objevily dvě Hejného práce
27
v exkluzivních materiálech, bronzu a mramoru. V porotě zasedali také např. Karel Hladík, Karel
Pokorný, Dr. Jiří Kotalík, teoretik Vladimír Šolta, předsedal pak Jan Čumpelík.
Z patnácti známých prací, jimiž se Hejný prezentoval na členských výstavách Umělecké besedy a
jiných, si můžeme vytvořit základní představu o osmi. Další plastiky byly na jaře 2017 objeveny ve
sbírkách Vojenského historického ústavu. Opakující se náměty partyzána, rudoarmějce nebo
roentgenologa nebyly, mimo Hornického učně [5], obrazově zdokumentovány. Některé duplikáty byly
převáděny z více pracovních verzí v sádře do konečného materiálu, bronzu, nebo častěji dřeva. Je
proto možné soudit, že tyto zpravidla podživotní jedinečné kusy sloužily k vnitřní reprezentaci
obranných složek, s určením do interiérů menšího měřítka s omezeným přístupem, štábů nebo
28
kanceláří. Jiné kompozice jako Roentgenolog, 1949 – 1958, vystavený na Císařovského Umění
mladých výtvarníků Československa 1958, provázely Hejného od akademických let a byly dále
přepracovávány. Specifická volba námětu snad odkazuje k stejnojmenné soše Ladislava Zívra
z přelomu let 1942 a 1943. Jejich vztah není ale možné potvrdit. Vedle materiálových realizací
identických s přípisy v katalozích přibyly do řady známých prací sádrové figury v životní velikosti a
vysoké reliéfy lapidární modelace, u kterých jsou přijatelné spekulace o dočasnosti umístění coby
slavnostních dekorací [15].
Neobvykle rozsáhlá, protože rozšířená o dvě postavy nad běžně plněná zadání, byla skica k pomníku
nejistého určení, dokumentována v „měsíčníku pro literaturu, umění a život“ Plamen, 1960/5, ze
29
spolupráce se sochařem Lumírem Šindelářem. Na jednoduchém kvádrovém soklu čelně umístěné
figury reprezentantů povolání odpichovače od vysokých pecí vlevo a obecného inženýra s plánem za
pracující inteligenci vpravo, obstupující ověnčenou ženu, jež vyzdvihuje druhý věnec. Za předpokladu,
že nebyla starší dvou let od uveřejnění v časopisu, kompozice se volně blíží k sousoší Nový věk
Vincence Makovského, vystavenému na EXPO ’58. Kvalita snímku neumožňuje důkladnější analýzu.
Bohatost sousoší Strážci hranic [12], komplexní figury pohraničníka - střelce v dlouhé uniformě
23

Ukončení branné povinnos , 1986. Archiv autora.
Charakter jeho angažmá pro nedostatečný přístup k archivním materiálům Armády ČR neurčitý.
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Viz odd. 16.
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Chronologický seznam výstav 1950 – 1959: Členská výstava Umělecké besedy, Slovanský ostrov, Praha, 27. 10.
1950 – 26. 11. 1950; Výtvarná úroda 1950, Dům výtvarného umění, Praha, 18. 12. 1950 – 15. 1. 1951; Výroční
výstava členů 2. krajského střediska SČSVU Umělecká beseda, Slovanský ostrov, Praha, 12. 10. 1951 – 11. 11
1951; 2. krajské středisko Umělecká beseda: Členská výstava, Slovanský ostrov, Praha, 23. 1. 1953 – 22. 2. 1953;
2. krajské středisko Umělecká beseda: Členská výstava, Mánes, Praha 25. 3. 1955 – 24. 4. 1955; Deset let
Československé lidově demokra cké republiky ve výtvarném umění. Sekce Monumentální umění a plakat,
Jízdárna Pražského hradu, Praha, sekce Malířství, Městská knihovna, Praha, sekce Sochařství, monumentální
umění a kresba, Slovanský ostrov, Praha, prosinec 1955 – únor 1956; Výstava Grekovova studia Sovětské
armády a československých výtvarných umělců, Jízdárna Pražského hradu, Praha, duben 1956 – červen 1956; 2.
pražský salón, Obecní dům, Praha, 16. 5. 1956 – 30. 6. 1956; 3. pražský salón, 1957; Umění mladých výtvarníků
Československa 1958, Dům uměni města Brna, Brno, 18. 5 1958 – 30. 6. 1958, repríza v Jízdárně Pražského
hradu; 4. přehlídka československého výtvarného uměni, Jízdárna Pražského hradu, Praha, 13. 12. 1959 – 4. 2.
1959.
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Viz odd. 16.
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Ibidem.
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Lumír Šindelář, 1925 – 2010, studium AVU u Miloslava Holého, Karla Mynáře, Otakara Nejedlého a Jana
Želibského 1945 – 1951, sochařská tvorba, medaile, drobný design.
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třímajícího palnou zbraň, nakročeného levou nohou na skalní útvar, s pohledem napřeným k
horizontu, v anatomickém detailu vyrovnává stavěcí pes zprava opřený o vojáka, v identickém
zadržovaném pohybu pozornosti. Kompozice na lapidárním kubickém soklu s českým erbovním
zvířetem na štítku, určená pravděpodobně k patě hlavního schodiště VHÚ v úpatí kopce Vítkova,30
půdorysně sestává z klínu dvojice a vrženého pohledu, účinku nebezpečí. Věcné prvky dalekohledu,
brašny, skloněné zbraně nebo srsti oživují akademický narativ následovníků hrdinské oběti partyzánů.
Dřevěná kabinetní figura Partyzána [13] invertuje kompoziční schéma stoupajícího Strážce. Klesající
muž nakračuje pravou nohou po svažitém terénu, kompenzační pohyb torza v pase a rukou vynáší
zbraň hlavní vůči pozorovateli. Kde Strážce udržuje napětí vyhlížením vzdáleného protivenství,
Partyzán je očekává připraven. Postava je zpola zahalená do na hrudi sepjatého provizorního pláště,
drapérie, jejíž naturalistické zpracování oživuje sochu zezadu. Dřevo nese stopy nástrojů v texturách
různé hrubosti. Programový charakter obou soch, akcentující jednoznačnost výchozího vjemu,
podmínil singularitu optimálního umístění pozorovatele.
Komentář k Hejného produkci z projednávaného období poskytl doc. Jiří Šetlík v úvodu jediného
31
rozsáhlejšího publikovaného textu o Miloslavovi Hejném vhled do jeho produkce před r. 1956:
„Dlouho se vyrovnával se vším, co do sebe vstřebal ve školních ateliérech, ale co se mu při
samostatně tvorbě stalo docela novým. Hledal skutečnost, její umělecká ztvárnění, hledal sám sebe a
svůj způsob vyjádření v širokém rejstříku sochařských druhů. V jeho tehdejší práci převládl někdy
vnější efekt modelace jako zdánlivě nesnadná cesta přímé interpretace naturálního motivu. [...]
monumentální Smíření pro motolské krematorium naznačovalo zrání sochařova talentu.“ Smíření při
středním pilíři brány motolského hřbitova [8], dokončené v kameni 1955, znázorňuje konečnou fázi
procesu ztráty, resp. vyrovnání. Program architektonického komplexu motolského krematoria se
začíná právě branou, s jediným explicitně figurativním motivem samotné ženy, personifikace prosté
důstojnosti, jejíž pohyby rukou, rezignovaně spuštěný šál a pěst na hrudi, a hlavy, naznačující
bezčasé vytržení, instruují chodce a truchlící ke smíru. Nadživotní figura lyrického realismu si
ponechává množství detailů pětinového modelu [7]; záhyby šatů, boty s tkaničkami, anatomie rukou
odhalených partií se slévají v homogenickém celku. Hladce ukončený povrch nese v hloubkách
záhybů drapérie stopy dláta vedeného v grafickém systému, mimo světelně reaktivní funkce
evokujícího tkaný dekor. Osobní charakter práce, způsobený jistě nejen volbou živé předlohy,
umělcovy matky, zahajuje cestu kreativní emancipace trvající do začátku 60. let, která přinesla první
amplitudu Hejného uměleckého potenciálu ve skupině rodinných portrétů a ženských torz.
V nekvalitní reprodukci zachovaný snímek reliéfu Signál revoluce [10] dokládá trvání
zaměstnaneckého poměru Hejného v armádních studiích. Mužská figura v převrstvuje dvojici parních
lodí na vlnách, vlajky v rukou značí písmeno A v námořní abecedě. Postava se zaklání, natočená v
protipohybu, plavidla i vodní ornamentálně pravidelná vodní hladina zůstávají statické. Reliéf pracuje
s maximálním zjednodušením stavby, potlačením realistického detailu; namísto přijímá kubizující
sumární tvarsloví obliny a hrany, sestávající motiv z nezávislých dílců, apropriujících estetické prvky
dekorativní kubizující abstrakce. Signál představuje směrodatnou informaci o iminentním vývoji
Hejného tvůrčích postupů.
Poslední zmínka o Hejného působení v Armádním studiu pochází z r. 1962, kdy týdeník Kultura
32
uveřejnil sloupek k obrodnému dění tamtéž . Zde je konstatován staršími výtvarníky opětovaný
přínos mladé generace a za sochaře jmenován Hejný s příklady konkrétních děl Zápas, 1962 [36], a
33
nezvěstný Výškový letec.
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Petr Hejný, rozhovory 2014-2017.
ŠETLÍK 1960.
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Kultura 1962/5.
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Viz odd. 16. Zápas [35] komentovaný dále v odd. 9.1. Pro představu o nezvěstném Výškovém letci viz
námětové příbuzný ztracený reliéf Seskok [43].
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6. Portrétní tvorba
Oficiální režimní tvorba ve studiích ČSLA mimo žánry monumentální či kabinetní plastiky, pomníku a
dočasných dekorací, zahrnovala také portrétní zakázky. Podobizny živých členů generality i posmrtné
komemorativní busty osobností válečné historie kontinentu 20. století prováděl Hejný v polovině 50.
let. Portrét se však záhy objevuje jako místo formálního experimentu bezprostředně po usazení
početné rodiny 1956 ve svépomocí postaveném domě s ateliérem. Osobní kontakt s objekty studií
vedl k individualizovaným formálním řešením, motivovaným přímými zakázkami nebo potřebou
zachytit tvářnost sochařových blízkých. Hejný “začal usilovat o to, aby neztratil výtvarnou stránku,
aniž by mu znemožnila co nejsilněji vyjádřit vnitřní obsah zpodobené skutečnosti. [...] Nechtěl, aby mu
portrét byl jen záminkou k poutavým tvarovým exkursům, ani aby zůstal v extrému naturálního popisu
viděné reality. Napětí mezi viděným a poznaným násobilo v duchu přítomné tendence expresi jeho
podobizen,” píše Šetlík 1960.
Ve vojensky tematizovaných bustách se Hejného moumentální figurální tvorba protínala aplikovaným
výrazovým rejstříkem, odvozeným z estetiky vizuální identity dělnického hnutí. Výrazně se tato
spojitost projevila v poprsí kapitána Otakara Jaroše [16]. Na diminutivním kubickém soklu osazená
uniformovaná hruď s neúplnými rameny soustředí pohled diváka na hrdinovu tvář maximálně
stylizovaným oděvem v intencích modelace plochy, jejích lomů a vystavěných objemů, které oživují
sochu nejistými náznaky překonání denotované reality (prýmky, límec kabátu). Samotná hlava,
završená čepicí lodičkou, neutrálního výrazu připouští stále akademický realismus, identický se
Strážci hranic nebo Pamětní deskou padlým [12, 15].
Mimo mramorové busty gen. Čeňka Hrušky [14] Hejný stavěl hlavy, zpravidla redukované na lebeční
oblast s krátkým úsekem krku, plasticky v terakotě nebo přímo v sádře. Dvojice portrétů odlitých do
cínu, Kameraman Harvan [19-21] a Valášek [25-27], objevně reaguje na vlastnosti konečného
materiálu, lesk kovu pronikající skrze přirozenou i umělou patinu, lámaný sítí plošek, přibližujících
expresivně řezaný výraz živé předloze. Jak Harvan, tak podživotní Valášek na modelované podstavě
odrážející výraz tváře, nesou stopy dynamické geneze, virtuózních gest špachtlí v krajině vlasů,
zasazujících portréty tvaroslovím spjatým s duchem doby do konkrétní historické situace. Pod
rozrůzněným povrchem pevné rysy podporují až malebně harmonickou siluetu. Hloubkou sporých
vržených stínů dokázal Hejný anticipovat reakci světla libovolné intenzity s objemem, vedoucí k
impresionistickému zobrazení taktilních vlastností reálných textur a jejich relativní barevnosti (plavé
vlasy Harvanovy, tenkou vypjatou kůži Valáškovu).
Nezvěstnou bustu Hejného přítele Františka Ronovského charakterizoval Jiří Šetlík jako “hmotně
založenou.” Fotograficky zdokumentovanou hlavu Sběratele J. K. [18] charakterizuje téměř řezbářské
nakládání s povrchem, oproti Harvanovi hrubější tištěné plošky na zrcadlící oblině čela. Styl
Valáškovy modelace informoval jednu ze tří podobizen sochařovy ženy Olgy Hejné, rozené Daňkové
[22-24], vystavené vedle raného Roentgenologa na brněnské přehlídce Umění mladých výtvarníků
1958. Třicetiletá Hejná je výlučná animovanou bezprostředností, okamžitostí záznamu tvářnosti.
Pootevřená ústa a vlasy zadrhnuté stuhou po obvodu temene se stávají atributem skicovité
impermanence.
Krajní poloha momentky černé sádry vynikne při srovnání s portrétem kolokviálně nazvaným Olina
[17]. Bronzový odlitek i bílý originál nánášené sádry sumarizuje objem v jediném vejci. Nos a ústa,
přestože věrné typice modelu, se základním tvarem srůstají, do něj se noří a mizejí, tak jako se oční
důlky zaplňují. Kosmogonicky princip postupně abstrahovaného idolu Spící můzy, resp. Počátku světa
Constantina Brancusiho konkretizuje v hieratické meditaci, zobrazení introspekčního ponoru,
jedinečné osobitosti mimo rozměr času. Podobně závažné portréty současně v domácím prostředí
vytvářela pouze Vlasta Prachatická, vzdáleně pak také starší Hana Vichterlová. Zatímco Vichterlové
Černá hlava nebo Vivekananda padesátých let docházejí absolutizace autorčinou objektivizací,
vtištěním významu, a práce Prachatické naopak vstupy do hmoty subjekty zraňují, mísejíce
existencialismus s naivitou (Maminka II, 1972 ad., s ozvěnou v Hejného Zuzaně), Hejného Olina
zachycuje bytost poznanou, milovanou a přeci vzdálenou, v jejíž formě autor téměř docela zmizel.
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7. Nalezená intimita, akcelerace formy
Po polovině 50. let Hejný dosáhl ekonomické stability. Nový prostor vlastního ateliéru vedl ke zrání,
tématické tvůrčí nezávislosti a nutně přímo závislého formálního experimentu, obsaženého v řadách
historicky ustálených figurálních motivů ženského těla a toalety. V rámci návratu k materiálu více
druhů pálené hlíny Hejný využíval zkušeností ze studijních stáží nejprve v drobném měřítku modelet a
bozzet, později ve zvětšeninách do 1 metru výšky. Tvůrčí autenticitu pocítěnou prací na určujícím
motolském Smíření kapitalizoval v intimních kusech zachycujících každodenní události.
Juvenílie v Hejného díle zastupují Hráč na trubku [29] a Černý akt [28]. Sádrový, černým voskem
přelitý Akt česající se ženy v kontrapostu uvolňuje modelaci tělesného jádra, vyklenuté objemy
boptnají s náznakem dekonstrukce postavy, která se sestává, - není fyziognomii nadřazená. Zdá se,
že na přelomu dekády Hejnému, imponoval zakladatel českého novoklasického sochařství Jan
Štursa, jehož vzorů ženské figury ze sousoší Hlávkova mostu nebo zřetelněji starší Sulamit Rahu se
Černý Akt přidržuje. Celek postavy pak kopíruje sochu Česající se Josefa Kaplického [113].
Oproti zachovanému modelu jen dvojnásobný Hráč na trubku minimalizací konkrétních znaků usiluje
o rekonstituci lidské postavy ve středu Hejného uvažování. Na kvádru zpříma sedící figura drží v
úrovni obličeje konus hudebního nástroje. Prostá kompozice, tělo a stereometrické těleso; pozornost
se soustředí stejně na celek jako jeho části. Jaromír Zemina připomněl zaujetí, které u Hejného
vyvolal návrh kenotafu T. G. Masaryka Vincence Makovského, řešící problém styku anorganického
tvaru s člověkem, konkrétně šestice truchlících mužů nesoucí posmrtnou schránu, s historickým
precedensem v pohřebním sousoší Philippa Pota od Antoina Moituriera z konce 15. století. Hejný
umístil figuru ve svislé ose kvádru, válec těla rytmizovaného kratšími úseky boků a ramen z něho
vyrůstá a jej zpětně přepodstatňuje na integrální součást celku.
Přestože plastika Česání [32] nominálně spadá do do skupiny toalet, volba jejího námětu spadá,
podobně jako portrétní skica Dívčí hlava dcery Zuzany, od kategorie rodinných výjevů. “Hrnčířská”34
modelace v mimořádně hrubém šamotu uchovává Hejného civilismus v rovině bezprostředně intimní,
autentické zkušenosti prosté univerzálního společenského apelu. Děvčatko v krátkých šatech, ruce
složené v klíně, čeká, zatímco starší žena hřebenem češe pramen jeho vlasů, usazená s nohama
bokem na vyšším stupni. Z patinovaného povrchu vystupují nenápadné ostré detaily, evokující
ošacení, účesy, nástroj akce, namísto individuálně popisných forem. Rustikální řemeslnost je
způsobená vynucenou stavbou kolem dutiny archaickou řádkovou metodou adice hlíny.
Zrychlující se vývoj rukopisu a synkretický výraz uspěl v konfrontaci s produkcí Hejného současníků.
Podnítil zájem Jiřího Šetlíka odvahou k okamžitým proměnám při zachování vlastního přesvědčení ve
smyslu kladného poslání humanity a pozoruhodné “epické noty táhnoucí se H. prací jako červená nit,”
nalezl uplatnění ještě hluboko do 60. let, kdy se vrcholné práce “prvního období” objevily na
samostatných i souborných výstavách,35 a vymaněný z akademismu pohnaného vojenskou službou a
prvním zaměstnáním se přiblížil svým přátelům, zejména Vladimíru Janouškovi, tak, že mohl
uvažovat o vzájemném obohacování.

7.1 Námět toalety
Námět toalety, vstupu do chráněného soukromí v rozměru voyeurském či násilném, operujícím s
přítomností diváka jako subjektu v zobrazovaném ději, je skrze dějiny světového umění chápán jako
námět erotický. Hejného svlékající se ženské akty zpravidla nejsou závislé na vlastních okolnostech
události. Objektivizované tělo epistemologicky abstrahuje prováděný úkon, při němž je dočasně
zakrytá konkrétní tvář drapérií šatů, přetahovaných přes hlavu. Holé torzo je vystaveno pohledu, stává
se fetišem anonymity. Zároveň dochází k univerzalitě jednoho těla jako těla všech a z křehkého
momentu transformuje v obecný symbol fyzického ženství.
34
35

ŠETLÍK 1960. Celostránková reprodukce sochy uvádí text medailonu.
Viz odd. 9.3 a 10.3.

18

Mezi léty 1959 až 1961 Hejný hledal ukazatele perspektivy vlastního tvůrčího vývoje. Z dlouho
zapovězeného odkazu meziválečné avantgardy zvolil jako vodítko k rekonstituci figury, pilíře všeho
sochařství, práce Otty Gutfreunda ze zimy a jara 1927. Jestli se v roce 1948 nebo později setkal s
Gutfreundovými akty, není zřejmé. Studií Ženy s rukama nad hlavou [114] Hejný převzal hotový
kompoziční rámec, uvolňující pole vlastního experimentu a problémů modelace.
V řadě nejstarší Svlékající se [31] z krémově zbarvené pálené hlíny nejblíže sleduje Gutfreundovu
předlohu. Doplněk drapérie vypjaté v souvislém bloku mezi zdviženými lokty zakrývá horní polovinu
tváře. Předmětný půvab srpků rtů, cudně oblá ňadra, podpaží nebo vystouplé lopatky na pevných
zádech se přidržují vzoru. Kde oblé boky starší sochy přirozeně přecházejí do válce trupu, Hejný
bederní oblast odděluje od dynamického zbytku, kotví jej v podložce a znehybňuje, takže se část těla
funkčně stává pyramidální patkou libovolně proměnlivého torza, jehož pozice rukou, vyhrnutého
prádla a napětí křivky zad určují celkový výraz.
Zakloněnou postavu Večera I. [33], také z roku 1959, Hejný dramatizoval rukama překříženýma v
zápasu s oděvem a úplným skrytím obličeje, čím vystavil akt nebezpečí nekontrolovaného pohledu.
Kubizující stylizace stehen se znovu ozývá v modelaci loktů. Naopak právě odhalená ňadra
pojednaná realističtěji svou orientací akcentují lukovité prohnutí figury. Černá patina dřevěného
korpusu odpovídá erotickému vyznění kompozice a činí ji osobnější, smyslovější proti neoklasické
Svlékající se.
Lyrickou polohu motivu zastoupil tvarově primitivizovaný, díky zrnitosti materiálu povrchově téměř
impresionisticky upravený kámen Večera II. [35], 1961. Socha postrádá figurativní detaily, smysl akce
rukou skřížených před tělem vyniká delším pozorováním. Oděv zůstává na místě, pouze ruce chápou
jeho lem podél boků. Pro spočívající schoulenou figuru oblých zad nalezl Hejný následující rok
uplatnění v sousoší Válka, jehož tvarosloví již oznamovalo příklon k pozdně kubistickému dědictví.

7.2 Tělo totemické
Záminku pro zobrazení ženského těla, kterou Hejný nalézal v zahrnutí sebe sama coby mediátora
zkušenosti konkrétního okamžiku vlastního života, odložil dočasně nejprve v Malém torzu [30],
později explicitně v Torzu / Bubnech [34]. Obě sochy jsou stejně vystavěny. Tělo roste od boků a
pupku k vypnutým ňadrům. Atrofované ruce, spuštěné a ve hmotě vplývající do hrudníku, a zakloněný
pahýl krku fyzicky mizejí, protože se obsahově stávají podružnými. I tělo se z ještě organického válce
Malého torza redukuje na hranolovou strukturou nesoucí hlavní objekty fetišizace. Moderní idol
společnosti, jejímž zákonem přežití není reprodukce, Malé torzo, se podvoluje přímé manipulaci.
Ruku diváka tíží chladný kov, ostré prsy a vyklenuté břicho přitahují opakovaný pohmat. Haptická
kvalita neklidné modelace na Bubnech eskalovala zjevným zraňováním nohou a klínu, pojatého
doslovně řadou čar ve tvaru písmene V. Povrch sochy na ňadrech a břichu rozděluje rytá kresba na
pomezí surrealistického doplňku a konstrukční sochařské pomůcky. Linie mohou představovat
obrazné zbytky sympatetické magie pravěkých lovců, kteří před výpravou zabodávají zbraně do
maleb a zajišťují tak úspěšnost svého počínání, protože obraz a skutečnost jsou jedna věc. Bez
ohledu na možný význam kresba Torzo konceptualizuje.
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8. Exkurz: Současníci a přátelé I.
Léta po odhalení kultu Stalinovy osobnosti na 20. sjezdu KSSS 1956 legitimizovala činnost volně
smýšlející umělecké komunity.36 Již 1955 otevřená Galerie mladých v Domě U Řečických
představovala zároveň úlitbu a appeasement generace poválečných absolventů výtvarných škol.
Následovala Galerie Československého spisovatele na Národní třídě. Živý ohlas způsobila výstava
Zakladatelé českého moderního výrazu, kterou navrátili teoretikové Miroslav Lamač a Jiří Padrta 1957
dlouho nepřípustný moderní, ne ještě avantgardní diskurz zpět hladovým umělcům. V říjnu 1956
SČSVU povolil sdružování členů ve skupinách, vlaštovka Máje 57 vystavila produkty tvůrčí
sounáležitosti v pražském Obecním domě v červnu 1957.
Význam uměleckých skupin dokládají tradiční dějiny československého výtvarného umění 20. století,
jejichž struktura výkladu osobností a událostí 60. let je závislá na souhrnu relativních odlišností
uzavřených kolektivů a jejich protagonistů. Šance proniknout do veřejného povědomí individuálně
byla mizivá.37 Umělecké úspěchy dosažené mimo skupinový diskurz tak dosud unikaly odborné obci.
Přátelství Miloslava Hejného s Vladimírem a Věrou Janouškovými trvalo od začátku 50. let. Tvůrčí
suverenita “rozvíjející zásobu výrazů a forem moderního umění”38 a intelektuální rozhled Janouška
imponoval Hejnému. Silné figury, inspirované Henri Laurensem nebo Henry Moorem, pojednávaly
současné problémy západního sochařství při zachování srozumitelnosti sdělení a konzistence stylu.
Důvěra v Janouškovu autoritu Hejného ve více případech pohnula k převzetí některého tématu a
hledání vlastní odpovědi. Janoušek si naopak cenil Hejného plastické intuice a smyslu pro materiál,
dovednost v jeho podrobení.
Mezi dalšími současníky se mimo budoucí členy skupiny UB12 objevují do poloviny 60. let v zaměření
spříznění umělci v okruhu skupiny Trasa. Inklinaci k východisku pozdního kubismu Hejný sdílel s
Olbramem Zoubkem, Evou Kmentovou nebo Zdeňkem Palcrem. Snad Hejného ustrnutí na samém
kraji tvůrčího života, o pár let delší než u jeho současníků, způsobilo neklid, který se na přelomu 60.
let projevoval v impulzivním hledání autentického výrazu. V roce 1960 nahradil dosavadní civilismus s
paralelou v Kmentové Máchání, 1957, dravější rusko-francouzský kubismus,39 zastoupený v
organické verzi Laurense a Archipenka Plavkyněmi Zdeňka Palcra, také 1957. Hejného princip
architektonizace sochařské formy však úžeji souvisel se Zoubkovými Svědky, 1964, které rozváděly
způsob kritického vstupu autora odebíráním hmoty přímo rukama, přítomný v jeho díle od Obětí,
1958.40 Z historického hlediska Hejný dosáhnul do poloviny 60. let evoluce přejatého formálního
jazyka tam, kde Zoubek neprorazil.
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9. Stavba a povrch
Od roku 1960 Hejný začal v kresbách a grafikách objevovat skladebné principy poválečného pozdně
kubistického sochařství. České prostředí využilo poslední čtvrtinu 50. let k opětovnému bilancování
prvorepublikové avantgardy po předčasně přerušeném poválečném pokusu o totéž. Rané výsledky
(reliéf Hladomorna Vladimíra Janouška ad.) předjaly hlavní rozšířený modus apropriace analytického
a syntetického tvarosloví jako nástroje existenciální exprese.
Oproti dekonstrukční dialektice kubistického zobrazování Hejný přijal šerosvitnou estetiku
krystalických objemů ve slunci pouze jako ustálenou gramatiku a syntaxi, způsobilou k přenosu
vlastního uměleckého výrazu. Výsledné soustavy stereometrických těles nejsou plody reduktivní
abstrakce. Hejný zvolil cestu tvůrce architekta. Postavy a formy stavěl z dílů se singulárním účelem,
přerod sumy prvků do vyššího celku odpovídal po válce rozšířenému strukturalistickému pojetí světa.
Povrch konstrukce otevřený iracionálním vlivům teprve za předpokladu dodržení tektonického
uspořádání poskytnul Hejnému pole k subjektivnímu zápasu s existující hmotou, často za cenu její
deformace.
Služebnou polohu tvarosloví Hejný průběžně využíval k nově povolenému osobitějšímu zpracování
úkolů z armádních studií, v jejichž plnění pokračoval i po přelomu desetiletí. Zdá se, že některá volná
díla z doby kolem roku 1962 také vznikla pod patronátem ČSLA.41 V reliéfu Seskok [44] se Hejný
držel vojenského námětu nejtěsněji. Diagonálně na trasu letadla v pravém horním rohu umístil v
kompozici založené na protipohybech seriální sekvenci provazy od padáků dvou parašutistů. Práce
se objevila na Hejného výstavě v síni Dílo v Ostravě 1965.

9.1 Lidský úděl
Civilistní formu Hejný naplňoval v reakci na socialistický realismus intimitou a osobními konotacemi.
Přechod k hranolu a pyramidě coby primárním skladebným jednotkám nového autorského stylu
reflektoval tematizací dramatu lidské existence. S odstupem se mohl vyjadřovat k utrpení Druhé
světové války: násilnému rozpadu rodin, bratrovražednému boji, ztrátám, krizím osobnosti, přírodní
pohromy, trestu.
Sousoší Válka z roku 1962 [36] Hejný zachytil v téměř definitivní kompozici na dvou o dva roky
starších grafických listech [81, 82]. Forma schýlené ženské postavy Večera II je postavena k
protějšku muže v pokleku, s nímž se v objetí vítá. Objemy ještě nevznikají konstruktivně, kubistické
hrany, plochy a vržené stíny jsou modelovány zářezy do hmotného jádra. Pouze aditivně řešená
pravá noha mužské figury je k bokům připnuta v náznaku autonomie na celku. Kompozice vyniká jako
narativní prostředek, v rámci něhož se těla směrem vzhůru od sebe vzdalují, otevírají mezi sebou
prázdný prostor, aby se opět setkala v polibku. Hladký oblý cín pokrývá černá patina.
K monumentálnímu epickému Zápasu z téhož roku [37] náleží série připravných kreseb [85-87]. První
verze s oběma postavami stojícími ustoupila okamžiku, v němž jedna přemáhá druhou a tlačí ji za
zápěstí k zemi. Porážená figura drží v rukou pěstní klíny, zatímco ji vítězná usměrňuje beze zbraně.
Triumfální esprit ruší bezvýchodnost situace, v níž jsou dvě stejné figury zaklíněny. Organická jednota
drasticky nadnesené modelace pokračuje skrze stylizaci částí těl v započatém směru k
soše-architektuře. Jako jediný ze známého Hejného díla byl Zápas odformovaný do laminátu.
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Zápas, 1962, jmenovaný měsíčníkem Kultura mezi konkrétními příspěvky generace omlazující armádní
výtvarná studia; Výškový letec, do 1962, zmíněný tamtéž, nezvěstný; Člověk plamen, 1962, jeho zvětšenina ve
sbírce plas ky VHÚ, inv. č. 6319. Pro všechny viz odd. 16.
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9.1.1 Oheň
Ideu hořící postavy, zachycenou na grafickém listu 1960 [83], Hejný zhmotnil dva roky poté v labilní
kompozici figury v pádu s rukama nad hlavou, odkazující na Raněného Jana Štursy [115]. Vystavěná
z komolých hranolů, protínajících se a splývajících, socha Člověk plamen [38] se v horní části
proměňuje. Kde stereometrická tělesa dosahují popisu vnitřního hnutí vzájemnou interakcí, ruce a
hlava se deformací mění v plameny, jejichž intenzitu naznačuje znásobení stavebních prvků. Pohyb
figury je konstruovaný a petrifikovaný strukturalistickým přístupem k její výstavbě, nevychází z ní
samé - postava se manifestuje jako důsledek záměru tvůrce architekta. Zdání prudkosti pohybu celku
vzniká uvedením křivky do prostorového vývoje většího počtu dílů. Jednotlivá tělesa nejsou
produktem abstrahující stylizace postavy, tato z nich sestává.
Oheň stravující lidskou postavu představuje osudový námět. Muž nesoucí oheň v dlaních natažených
rukou asociuje mytologický rozměr zakládání civilizace - Gilgameš ve tmách bloudící, Zarathustra,
nebo naopak Prométheus zvěstující člověka rovného bohům. Cínovému odlitku sochy Ohňonoše [41]
podle suché jehly z roku 1963 [88] Hejný zpětně odstranil patetické gesto rukou, ponechávaje jádro
postavy uzavřené. Figura dokročila, stvrdila nevyhnutelnost chůze. Konstrukční prvky samostatných
těles organicky srostly. Kráčející muž není zjev současný, anonymní, ale symbol, společný a
univerzální.

9.1.2 Země
Keramický reliéf Spící země [43] Hejný dokončil 1964 a následně vystavil na Karlově náměstí a v
Ostravě. Přibližnou kompozici dvou postav ležících na boku, se zaoblenými zády vyznačujícími vnější
perimetr kružnice, snáze odhalí zachovalá lavírovaná kresba [92]. Pokročilá abstrakce, v metodice
totožná s výše popsanou, nedovoluje zobrazený motiv přečíst bezezbytku. Z množství kubizujících
formací vyniká organický útvar, složený z plavně zahýbaných hřebínků. Pokud reliéf představuje spící
dvojici, muže a ženu, pak výlučná forma představuje vlasy zahalenou hlavu ženy, jejíž tělo zabírá
vrchní polovinu terče, zatímco konkrétněji modelovaný muž níže uzavírá krouživý pohyb figur.
Doslovný převod dvourozměrného záznamu do formy, jejíž plastické členění napodobuje reálně
vrženým stínem grafický idiom prostoru, aniž si podrží kontrastní barevnost předlohy a na tuto
neexpanduje překvapivými skrytými tvary z více stran, zdá se v přítomném paradigmatu sublimace
námětu v mysli diváka výtvarně méně účinný a v nárocích na zobrazování kladených na formu
obtížnější, než ve zbytku Hejného praxe. Oproti Spící zemi jsou pak Hejného další známé soudobé
reliéfy (zastoupené Seskokem a Znamením revoluce) narativnější a stavbou přímočařejší.

9.1.3 Dřevo
Tituly dvou dřevěných realizací, Živlů a Znamení smyslů, bylo v úvodu bádání obtížné přiřadit ke
správné prácí. Živly se zdály snadno zaměnitelné se Znamením, Dva živly se dvěma postavami;
jedna ze soch ve sbírkách Národní galerie figuruje pod názvem Hořící kámen.42 Obě skulptury
znázorňují potenciálně destruktivní napětí dvou nerozlučitelných prvků.
Čtverhranné pilíře spojuje krátký úsek břevna, z obou stran pak po čtyřech zahrocených sponách.
Hranoly Znamení smyslů / Dvou postav z r. 1963 [40] pozbývají strukturálně stavebnou funkci, stávají
se znaky lidských postav ve vztahu, jehož určující faktor je blízkost. Tvarově cizorodé spony jsou
signifikanty dvojznačnosti sepjetí. Nízko nad zemí se vertikály rozesedají v náznaku menších
zapuštěných objemů, připomínce pozdních figur Fritze Wotruby. Hejného zacházení s povrchem
sochy se blíží informelnímu zraňovaní dřeva ohněm Jana Koblasy.43
Živly / Hořící kámen [39] ze stejného roku pracují s čistými kontrastními formami elementů,
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nezatížených doplňky alegorických významů. Kámen levituje vprostřed plamenů, jeho kontury
měknou a slývají se v okolním žáru. Lehkosti jednostranné kompozice Hejný dosahuje perforacemi
materiálu pod tušenou vahou tavící se horniny. Téma velké změny mohl znovu využít o dva roky
později, v soutěži na výtvarné dílo pro Sdružené podniky jabloneckých bižuterií.44

9.1.4 Voda
V Potopě [42] Hejný navázal na tradiční schéma postavy nesoucí břemeno na ramenou. Námět byl v
jeho tvorbě přítomný již o tři roky dříve, 1961 [84]. Starořecký moschoforos, Berniniho Aeneas s
Anchisem nebo christologický sv. Kryštof se střetávají v sochařově inklinaci k “literárnímu zpřítomnění
tragiky osudu a jeho přemáhání.”45. Hejný Potopou dosáhl nezjzazšího zjednodušení figurální formy v
mezích skladebného systému přidávaných hranolů. Pět těles včetně nákladu částečně srůstají, hrany
i plochy se pod tlakem výrazotvorné modelace deformují, místy probíhají nepřerušeny v plné výšce
figury. Účinné nakročení, s vahou položenou na přední nohu, opakuje pohyb nevyhnutelnosti staršího
Ohňonoše. Vodní živel působí v námětu jako překážka. Podobně jako další, oheň nebo země - skála,
také voda zakouší lidský osud odysseovskou poutí, vedené k vítězství skrze transcendenci. Potopa
završuje vedle Prométheovských variací níže popsaných pomyslné druhé období zřetelně vydělené z
Hejného tvorby 50. až 70. let.

9.1.5 Prometheiana
V Prométheovském mýtu Hejný nalezl paradoxní osudovou tragiku i epické spojení tří živlu - země
hostící lidské společenství, životadárný i ničivý oheň v rukou hrdinových a orla, zástupce vzduchu,
vykonavatele trestu, jenž sám podléhá plamenům. Pískovcové Prométheovské variace [45], 1964,
tematizují vzájemnou destrukci hmot. Ohnivé sloupce vyrážejí ze skály a pojímají levitující objekt,
zadržený v prostoru. Dutina mezi krystalickými plameny, skálou a orlem odlehčuje hmotu sochy, na
povrchu sjednocenou lineárním zvrásněním. Hejný se v kompozici vzdálil praktikovanému formálnímu
systému výstavby. “Vlastní plastické řešení se obejde bez Prométhea i orla, myšlenka přemáhá téma,
poddává se materiálu, čím vyniká její strohý patos.”46

9.2 4. – 8. 6. 1965
Z hlediska možnosti sledovat vývoj výtvarné myšlenky den ode dne je v sumě Hejného díla významná
pětice kreseb fixem, rudkou a kvašem, která vznikla od 4. do 8. června 1965. Od formálně
preciznějších kreseb, které Hejný vystavil ve větším počtu v únoru 1965 v Ostravě, se liší zejména
bezprostředností grafického záznamu. Zároveň ale nejde o volné kompozice - každá zobrazená forma
vznikla s myšlenkou na realizaci v materiálu.
Kresby z 6. a 8. června reflektují hmotové a tektonické vztahy kvádrů skládaných na sebe. Věžová
konstelace z 6. 6. je vystavena kontrastu stojícího ženského aktu [102]. Ornamentální vlnovky,
doprovázející kvádry 8. 8. [103], konstatují otázky spojené se zalomenou plochou, přítomné v
Hejného tvorbě až do r. 1973.
Jako historicky významnější se ukazuje sekvence tří listů z předchozích dní. První kresba [99]
zachycuje navrátivší motiv ženského aktu s rukama nad hlavou formou sestavený z redukovaného
počtu těles, obdobném o rok starší Potopě. Tělo je rozeklané, vlasy z jehlic. Druhá kresba z téhož dne
[100] motiv posouvá, organicky slynuté tělo se větví v sasankovité hlavici, základna nohou či boků
sestává stále z aditivně připojených objemů. Ve třetí kresbě o den později [101] Hejný napodruhé
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Josef Brukner in Hejný 1964.
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identifikuje amébní útvary jako ženská torza hrubou šrafurou klínu. Rozvětvená forma v pravo na listu
již postrádá agresivní řadu krátkých jehlanců pod rozsochou koruny. Stále v surrealistickém
uspořádání kontrastních objemů antropomorfizujících celků, Hejný definitivně transformuje
přivlastněný jazyk kuboexpresionismu směrem k současnému synkretickému tvarosloví.

9.3 Výstavy na Karlově náměstí a v Ostravě
Ze 14. dubna na 10. května 1964 proběhla první Hejného samostatná výstava s titulem Miloslav
Hejný: Plastiky a kresby v Galerii na Karlově náměstí [106, 107]. Hejný galerii obsadil po svém
známém Čestmíru Kafkovi. Sochy instalované na černé, bílé nebo, v případě reliéfu Země, šedé
trnože, vyzdvihující protějškovou barevnost plastik, Hejný rozmístil tak, aby pohledem z předsálí
nedocházelo k jejich perspektivnímu překrývání, s tmavými objekty po obvodu a menšími světlými
realizacemi uprostřed otevřeného půlkruhu. Ke srovnání se nabízí současná výstava Stanislava
Kolíbala v nedaleké Nové síni.
Josef Brukner napsal do úvodního slova: “Myšlenka získala ve styku s materiálem plastickou čistotou
a výrazovou strohost.” Vyzdvihl téma neustálého boje lidského pokolení i jednotlivce s přírodou a
sebou samým v Ohni stravujícím orla, Potopě, Zápasu či Válce. Detailu podle Bruknera ubývá,
nahrazuje jej “více podstatnějšího obsahu.” Recenze na první samostatnou výstavu vyspělého
sochaře se soustředily zejména na představení dosud neznámého umělce veřejnosti. “Všelidské a
dramatické motivy [...] Hejný aktualizuje v souhlase se svou představou o současném údělu lidstva.
[...] Mnohá umělcova díla znějí jako nabádavá připomínka. [...] V některých případech se nezapře
ovlivnění známými příklady světového sochařství, a to umělci pomáhá vyrovnat se s náročným
úkolem, který spočívá ve spojení moderního pojetí s myšlenkově složitým obsahem.”47 Pisatel narážel
na kompoziční poučení Štursou a snad také na další obecnější stylové vzory. Jiný recenzent naučný
aspekt Hejného tématického okruhu přijal méně kriticky: “Počtem nevelký materiál není ani líbivý ani
dekorativně uhlazený. Objevíme tu spíše záměrnou strohost sdělení a stopu úsporného hledání
tvůrce, jak vyjádřit myšlenku co nejúsporněji a jak ji co nejtěsněji prolnout se specifickými vlastnostmi
materiálu. Hejného úsilí má hluboký filosofický ponor. [...] Sochař má stále na paměti, že plastika není
literatura, ale že má své velmi hmotné výrazové prostředky. Osudové zápolení člověka s hmotou a
přírodou, které bylo obsahem starověkých mýtů [...], tvoří hlavní obsahové jádro [...] soch a kreseb,
jež rozvrhují myšlenku a napomáhají jejímu konečnému řešení.”48
Druhá monografická výstava ve výstavní síni Dílo v Ostravě trvala od 5. do 27. února následujícího
roku. Členitý plán galerie v prvním patře s průhledy skleněnými a tyčovými zástěnami Hejnému
umožnil rozložit díla v menších shlucích tak, aby každé působilo samostatně nebo v užší souvislosti s
jedním, dvěma dalšími. Pro adjustaci soch znovu použil sokly potažené černou a bílou látkou, reliéfy a
rozměrné kresby visely z kovových malířských stojanů. Podle fotografií z instalace ostravské výstavy
je možné zjistit, kterými díly na papíře se Hejný prezentoval.49 Proti Karlovu náměstí velkorysejší
prostor galerie dovolil vystavit také Večer I [33], Seskok [44] a Dva. Neznámá cínová socha Dva z
roku 1964 se v obrazové dokumentaci neobjevuje.
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9.4 Post scriptum 1960 – 1965
Mezi vznesením požadavku na možnost zakládání uměleckých skupin a potvrzením této iniciativy
představenstvem ÚV SČSVU definitivním zanesením do stanov50 uběhly dva roky. Změna potenciálně
dalekosáhlejší se materializovala z nevyhnutelnosti většinového zřízení na ploše tří dní od 9. do 11.
prosince 1964 během druhého sjezdu svazu. Zástupci tvůrčích skupin zúročili váhu dříve nabytého
organizačního nástroje obsazením určujících funkcí, završeným instalací Adolfa Hoffmeistera,
zástupce meziválečné avantgardy, namísto předsedy v tajném hlasování. Potřebné ideové a správní
inovace, zahrnující věci ekonomické a zahraničně politické, ediční, školské a výstavní, formulovalo
Usnesení sjezdu Svazu čs. výtvarných umělců.51 Větší vliv a odpovědnost jednotlivých orgánů se
odrazily v pověření zpracováním a realizací metodik vedoucích ke zjednodušení a prohloubení
spolupráce umělců s důrazem na československou vzájemnost, nebo např. mediací rozvojové
politiky, složek stavebnictví a průmyslu s členy svazu za účelem sjednávání a optimalizace
konkrétních zakázek.
Výbor sekce Malíři Sochaři Grafikové Restaurátoři se složil z uměleckých praktiků i teoretiků převážně
mladší generace. Tito do svého středu vybrali Miloslava Hejného, podle více pramenů ceněného pro
rozvážnost, nestrannost a spravedlivost,52 s nimiž přistupoval ke sporům v předsednictvu, aniž
prosazoval vlastní pohled.
Věrna usnesení sjezdu SČSVU ve věcech výstavní politiky53 pořádala od srpna do září následujícího
roku Oblastní galerie v Olomouci výstavu Sochařská bilance 1955-1965, jíž inicioval a coby člen
výstavní komise spolusestavil Jiří Šetlík. Vydaný katalog doprovodil úvodním slovem, odtažitou
rekapitulací abstraktních problémy soudobé plastiky vnitřních a denotujících vnější překážky
historické i kulturně politické v nově dostupných technologiích, tlaku na přestup k uměleckému
řemeslu nebo podmínky v nevyhovujícím architektonizovaném prostoru. Výstavu podle Šetlíka
odůvodňoval vytčený srovnávací účel. Průběžná bilance dosavadního vývoje a objevů v něm
učiněných až na výjimky (akce Socha 1964 zaštítěná o rok dříve Oblastní galerií Liberec) v domácím
prostředí chyběla. Proto si olomoucká komise kladla úkol pravidelného návratu co 2, 3 roky k
nastolenému tématu a napomáhání československému sochařství kupředu. Premiéra obročního
projektu zahrnula vzorky sochařské produkce meziválečné avatgardy surrealistů Vincence
Makovského, Hany Wichterlové, Bedřicha Stefana, nebo figuralistů Karla Lidického, navazující
generace umělců 30. let Ladislava Zívra a Martina Reinera. “Proti vypjatému úsilí o odpovědi na
otázky, které kladl vývoj světové moderní plastiky, vracely se obě generace k základním problémům
společenské funkce důrazem na tematickou stránku obsahu.”54 Odstraněním dogmat přijatých záhy
po válce byla stižena sochařská generace následující. Právě na její výkony se zaměřila olomoucká
výstava, ponechávaje projevy nejmladších umělců na očekávané budoucí ročníky započatého cyklu.
Miloslav Hejný se v expozici uvnitř galerie i v parku pod městským opevněním, kde Bilance
koincidovala s mezinárodním veletrhem okrasných květin, ocitl nejen ve společnosti svého zlínského
profesora, ale také přátel a generačních souputníků ze skupin UB 12, Trasa a Máj 57, i mnoha dalších
českosloveských výtvarníků. Hejný výstavu obeslal pokročilými a kritikou přijímanými pracemi na
mytologická a kosmogonická témata Prométheovskými variacemi a Potopou. V obrazové části
katalogu grafik František Bělohlávek využil fotografii nevystavených Torza / Bubnů, sdílejícího list s
Etuí I. Zdrny Fibichové z roku 1963, jež se umístila v instalaci arch. Zdeňka Hynka.
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10. Tělo, sloup, strom, oblina, hrana
“Hrany mu nikdy neobolely / A pukliny nezhnisaly / Byl stálý a nebylo v něm věrnosti / Byl bludný a
nebylo v něm stesku / Hýčkán jen vlnami / které nesoucítí / Stal se absolutně oblou podobou
dokonalosti // A proto / Chceš-li od něho zaslechnout slovo / Třeba jen jediné / Malicherné
nedonošené zakřiknuté slovo / Které však přehluší nezměrné ticho a hluchotu // Pak / Znesvěť jeho
nelidskou dokonalost / Lidskou pošetilostí / Na jeho věčnost / Vyryj datum pomíjivého dne / Do všech
jeho skulinek / Rozvěs košilky dětí o něž se nejvíc bojíš / O hrany nabrus zavírák / A jako pes /
Zakousni se do jeho bílé absolutní oblosti / Aby tu zůstala znát mezera po vypadlém zubu / Znamení
tvého stárnutí // Bude-li bludný učiň ho toulavým / Bude-li stálý učiň ho věrným // Neboť jedině /
Stane-li se smrtelným / Bude i věčně / živý.”
Josef Brukner věnoval báseň Kámen Hejnému nejdříve v polovině 60. let.55 Transsubstanciační,
protože transformativní praxi sochařského údělu Brukner chápal skrze styk tvůrčího ducha s
odporujícím materiálem ve sdíleném čase. Kámen v sochařových rukou prodělává částečnou
ontologickou změnu. Přirozený předmět získává měřítko, vlastní forma dosud nepodrobené přírody
přidává k široké potencialitě záměru, tvar, jeden z možných, sublimuje do tvarosloví. Skulptivní zásah
je přivlastňovací rituál; dochází jím ke stotožnění člověka s bezbřehou hmotou, která bude dále
zprávou o jeho osobitosti, nositelem paměti.
Aktem přivlastnění oblého tvaru zároveň sochař vkládá do svého díla zneklidňující neurčitost
přirozeného světa, která halí umělecké sdělení. Přitažlivost neznámého je vlastní všem nalezeným
formám, kameni, stromu, kontracivilizačním jsoucnům, autochtonně efemérním, neboť prostým zátěže
znakového systému. Objekt na pomezí obou paradigmat definuje absolutní “kvalitu - rozměr”.

Hnutí Nové citlivosti a později také Nové figurace56 svým druhem estetické askeze v
československém prostředí zastoupily syntetický serialismus a ideovou subverzi západního minimal
art. Odlišná ekonomická realita způsobila nepřenosnost rezignace na obsah díla mimo materiální
autoreference. Estetickou vytříbenost uměleckého směru domácí hyperpolitizované prostředí uchopilo
v očistě od figurativních nánosů na neposkvrněném světě ideových konstrukcí jako historickými či
symbolickými přivažky nezatížené médium zcela poslušné zhmotněných, obecně lidských myšlenek a
paradoxů.
Kde Goethe hledal tvarový prazáklad rostlin, Hejný dospěl k prazákladu “lidské” přírody obalené
vrstvou estetické projekce, vycházející z transcendentálního reakčního aktu imaginace na epistemicky
zpracovaná jsoucna.57 Také domácí konceptualisté používali hmotu k vytvoření základu ideje,
paradigmatu konceptuálního nebo ideového minimalismu, bez vizuálního odpadu. Hejného poloha
minimalismu, vycházejícího z podstaty materiálu při formování výtvarné myšlenky, jež hovořila k lidem
v zrcadlovém odraze jejich údělu, jejích bytí, ale zároveň neopouštěla přírodu živlů a regenerace,
místo svého zrodu, je charakterizovaná obecným esencialismem. Minimalismus v Hejného díle
označuje, je nositelem výrazu autorova přijímání svého okolí, jeho vztahu ke zděděné historii a
přítomné odpovědnosti. Skrze morality první poloviny 60. let Hejný dospěl k obrazu univerzálního
ideálu člověka. Jeho esencialistický minimalismus se dostal na roveň kódu, přijal úlohu morálního
konceptu.
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10.1 Nové tvarosloví
Volnou tvorbu v období mezi léty 1965 - 1967 předznamenal lept svinuté pětiramenné formy s
bodovými perforacemi matrice, přejaté techniky Aleny Kučerové [105]. Oproti předchozím pěti létům
Hejného aktivitu do přelomu dekády dokumentuje řádově méně objektů.58 Současně s rozšířením
stélové formy, signifikantu abstrahované lidské figury, objevuje Hejný vřetenový sloup, obsahově
univerzální a zároveň patetický symbol humanity, individuality i přírodních procesů růstu a degradace
v čase. Vztyčené antropofanní59 tvary objevovali sochaři různého zázemí: Zdena Fibichová, Miloslav
Chlupáč, Josef Klimeš, Jiří Seifert, František Pacík; méně tvůrčího uplatnění se dočkaly jako zpozdilé
atributy souhrnného stylu 70. let v aplikované práci Slavoje Nejdla ad.
Přechodový Sloup II [47], započatý 1965, revidoval téma styku organické a syntetické struktury.
Rostlá křivka kmene se v materiálu propisuje pouze jeho tektonikou. Průběžné zahrocené píšťaly jsou
v ⅓ výšky dynamicky zauzleny v náhlém spirálovém pohybu, vedoucího díváka k obcházení a
odhalování změn, událostí odehrávajících se ve hmotě a na povrchu. Po opětovném narovnání se
kanelury u vrcholu rozšiřují náznakem květu nebo náhlým přerušením. Podle sádrového modelu [48]
skrze okuly, deformace v jinak pravidelném zavinutí, pronikal cizorodý kvádr, v narativu prosté formy
možná příčina samotné reakce tordování. Blízký problém násilného otevření tělesa zevnitř
pronikajícím anorganickým tvarem pojednal o dva roky dříve Vladimír Janoušek [118]. Výměnu, resp.
možnou závislost po převzetí motivu mezi oběma umělci Hejný tvůrčím způsobem překonal
odstraněním původce problému, jehož explicitně přítomnou kauzalitu proměnil v mystérium.
Lyrický Sloup I, dokončený 1966, posloužil jako ilustrace krátkého rozhovoru s Miloslavem Hejným,
vydaném v dubnovém čísle měsíčníku Plamen následujícího roku. Hejný vytknul tehdejšímu
československému sochařství nedostatečnou řemeslnou vybavenost a chybějící racionální stavbu
plastických objektů.60 Hladce pojednaný Sloup dokládá první výtku souměrnou modelací daleko
vystupujících útlých břitů, směrem do nitra sochy zaoblených. Rustikalizovaný vír Sloupu II nahradily
esovky zvolna rytmicky obíhajících prvků vertikálního členění. Architektonizace formy je narušená
mírným výklonem z osy, dodávající celku preciózní ladnost, příbuznou s tvarovou deformací figur
Josefa Kaplického, Hejného dřívějšího vzoru.
Princip plochy a hrany, poprvé použitý na dvoustranných plamenných jazycích Živlu [56-58], Hejný
transformoval přenosem na těleso o více stranách. Úhrnem hvězdicový půdorys Sloupů spolu s jejích
zavinutím způsobil proměnlivé zakrývání a odhalování, vystupování na světlo a upadávání do stínu,
událost, v níž “strany” díky nehmotným zlomům unikají z popisného vztahu ke hmotě a stávají se
autoreferenčními reliéfy. Sochy se tak dokonale odhmotňují v absolutní negaci své materiální
podstaty.

10.2 Nové spolupráce
Přibližně od poloviny 60. let Hejný navazoval více pracovních kontaktů mezi architekty i dalšími
umělci. Postupná revize konstrukčního principu vlastních postupů koncepce a materializace otevřela
nové pole působnosti, monumentální plastiky ve veřejném prostoru. Objevované tvarosloví antitetické
k soudobému brutalismu získalo užitný rozměr zejména v mezích moderního interiérového designu.
Formální minimalismus výrazových prostředků redukovaných na hranu a objem nevyloučil až
barokizující plastickou opulenci. Napětí protichůdných filosofických paradigmat obsažených jen
zástupně v Hejného realizacích v architektuře přelomu desetiletí mylně klasifikoval Pavel Karous, byť
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na základě jediné sochy, do kategorie realizací normalistického formalismu.61
1964 nebo 1965 se Hejný účastnil soutěže na ústřední sochařský motiv v parkové úpravě dvora
hlavní manufaktury Sdružených podniků jablonecké bižuterie.62 Inspirovaná zadavatelovým
produktem, kompozice Živel [56-58] ilustruje proces vzniku skelné hmoty tavením křemičitého písku,
zde zastoupeného kamenným štěpem stravovaným plameny. Kámen, strukturálně diferencovaný
srostlý krystal v beztížném stavu rozevírá oponu z pětice násobných esovek, souběžně vykloněných
ze svislé polohy v náznaku vzdušného poryvu.
Právě sloupce jednotlivých ohnivých jazyků předznamenaly jako první další změnu autorova stylu.
Hejný je zjednodušuje na objemy ve světle, dříve existenciálně expresivní povrch sochy přenechává
výrazotvorný účin linii hrany a němému pnutí uvnitř objemu. Moment simplifikace slovníku lingvistiky
tvarů, v němž se sochař zdánlivě, při vystupňovaném úsilí o absolutizaci formy, vzdává zrcadlení
subjektu v esteticky zraňovaném povrchu starších prací, ve skutečnosti však dosahuje nového stupně
rafinovanosti zahalením celku blanou uniformity, díky níž jednoznačnost emocionálního náboje se
mění v implicitní mystérium nejistoty. Tento pracovní postup nicméně znamenal úskalí oscilace mezi
promyšleným náznakem a vágní neurčitostí.
K oslavám 50. výročí říjnové revoluce konala se na podzim 1967 přehlídka architektonických,
urbanistických a uměleckých projektů, oceněných a k realizaci doporučených v soutěžích pořádaných
v uplynulých letech.63 Vystavený model kašny pro připravovanou revitalizaci předpolí vily Kiliána
Ignáce Dientzenhofera Portheimka v Praze [59-61] vyšel z Hejného spolupráce s ing. arch.
Jaroslavem Šustou.64 Dílo získalo druhé místo v soutěži bez první ceny o architektonický nebo
umělecký prvek s cílem zlepšit kvalitu veřejného prostoru.65
Náměstí 14. října v Praze se na přelomu 60. a 70. let ocitlo na hranici zamýšleného asanovaného
území starého Smíchova v širokém pásu při levém břehu Vltavy. Idea výstavby moderního sídliště
smíšených rezidenčních a administrativních budov - solitérů byla doprovozena na styčných čarách se
starou zástavbou detailně zpracovaným urbanistickým řešením komunikací a parků. Kašna Hejného a
Šusty, původně zamýšlená do bezprostřední vzdálenosti západně od Portheimky, byla v rámci
revitalizace místa odsunuta na severojižní pohledovou osu náměstí.66
Plastické těleso fontány, uvažované do středu mělkého kruhového bazénu ponořeného ve
čtvercovém zvýšeném pódiu, replikuje ideový základ jabloneckého Živlu, v krystalickém kamenném
útvaru elevovaném dvěma stylizovanými plamennými sloupci. Ke statickému kubusu kontrastní
dynamika signifikantu ohně v Živlu prochází sklidněním, nabývajíc v nepravidelných esovkách a
proměnlivém zdvižení vypuklých hmot statických, biomorfních, vegetativních kvalit. Proti
významovému přetížení se Hejný soustředí pouze na dva živly, zemi a vodu. Hieraticky šířková
kompozice staví bariéru vodnímu proudu, který prochází středem znaku kamene, rozštěpený břitem,
nastaveným jeho trajektorii, dopadá na dvou stranách bazénu. Otvor v kameni je ze strany přijímající
vodu rozšířený do návodného konkávního zrcadla, stranu opačnou pak dělí vertikálně umístěný “nůž”,
elementární protějšek hladkého pasivního vyžlabení. Kontrast násilného vstupu do oblouku prýštící
vody v jeho amplitudě k verzu soustavy, trpně rozevřenému, tvoří emocionální střed řešení.
Nerealizovaný projekt úpravy neznámého nádvoří s okružní chodbou v parteru sklenutou arkádami, s
novými povrchy, sedacími prvky a kašnou67 odpovídá přibližně dvoru františkánského kláštera v
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dokumentuje osazení kreslené makety o velikos 1:1. Plamen 1967/4, s. 109.
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Umělci k výročí Října, 6.-26. 11. 1967, Bruselský pavilon, Park kultury a oddechu Julia Fučíka, Praha.
64
Od 1966 ve trojici s ing. arch. Ladislavem Vrátníkem spolupracovali na projektu dostavby východního křídla
Staroměstské radnice. Viz odd. 11.2.1.
65
Umělci k výročí Října 1967 (kat.); Architektura ČSR 1968/7. Soutěžní návrh pod heslem “Portheimka”.
66
Ing. arch. Fran šek Marek, Studie sadových úprav v okolí sv. Václava a Portheimky na Smíchově, archiv Útvaru
hlavního architekta města Prahy, inv. č. R-16/10.
67
Fotodokmentace archiv autora. Dvanáct sedacích válců může evokovat Dvanáct měsíců Josefa Klimeše,
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Hostinném, s projektovou dokumentací k revitalizaci objektu vypracovanou 1967-1969 [62, 63]. Na
Hejného autorství je v tomto případě možné usuzovat z umístění tělesa kašny a prací s diagonálními
osami pravidelného čtvercového prostoru, vazby na ornamentální dlažbu s kanálem odvádějícím vodu
do bazénku - kaliště a situace komplementárního, tvarem i materiálem odpovídajícího mobiliáře.
Vladimír Páral po 1972 v oslavě Hejného uměleckého úsilí napsal: “Ale nad tímto tokem s
vyčnívajícími kameny a balvany splněných přání se jako oblak nad řekou nese sen o fontáně - jeho
nerealizace a touha nejmocnější, dosud nesplněná. Tento sochař miluje hudbu, živly - hlavně oheň - a
projevy přírody, kmeny, větve a kůru, kameny, oblázky a pazourky, krystaly, poupata a vejce, a vytváří
je po svém osobním hudebním zákonu. Kdybych byl Lorenzo Medicejský, objednal bych pro svou
toskánskou metropoli fontánu od Mildy Hejného a zadal bych mu ji slovy: Vytvoř kde, co a jak
chceš.”68 Pravděpodobně během 70. let Hejný realizoval kašnu z bílého žíhaného mramoru a
bronzových aplikací v Horních Počernicích69 před místním centrem občanské vybavenosti. Provedení
nedosáhlo rozsahu ani monumentality starších projektů. Právě k jeho osazení se však mohl Páralův
text vázat. Nízký kvádr vynáší dominantní objem oválného půdorysu, probraný ve výšce cca 1 m
svrchu konkávně v podélné ose vedeným úžlabím bez zvýšených okrajů. Voda, tryskající slabým
pramenem ze sestavy drobných bronzových oblázků z kraje dna prohlubně, protéká jejím středem ke
dvojici pitoreskních bronzových ptáků, modelovaných s minimem detailu v ostrých tvarech, mezi
kterými přetéká hranu samospádem k podložce. Vzájemné působení živlů v námětu nahradila
okamžitá komorní imprese slétnuvších se ptáků k vodnímu zdroji. Ačkoli počernická kašna ve výběru
ilustrací chybí vinou pozdního data vzniku, předjímá směr, kterým Hejný pokračoval od poloviny 70.
let.

10.2.1 Staroměstská radnice
1966 přizvali architekti Ladislav Vrátník a Jaroslav Šusta Hejného k participaci na vypracování
ideového a architektonického řešení v soutěži o dostavbu východního křídla radničního souboru na
Staroměstském náměstí. První a druhé místo nebylo obsazeno, projekt Šusty, Vrátníka a Hejného
získal zvýšenou třetí cenu a byl doporučený k realizaci [64-68].70 Do října 1969, kdy se práce na
projektu zastavila, je lze rozeznat tři fáze příprav. První fáze bezprostředně po vyhodnocení soutěže
zahrnula doplňková rozhodnutí k programové náplni radničního křídla, řešení hmotové skladby
západní fronty náměstí a esteticky architektonické pojednání množství naznačených detailů,
ponejvíce strukturální povahy, včetně dlažby a urbanistické reevaluace prostoru náměstí s podílem
akad. mal. M. Mirkoviče, včetně umístění Šalounova sousoší, znovu uzavřeného nádvorního
prostranství v nitru radničního bloku a ústí Malého rynku a Pařížské třídy. Druhá fáze, probíhající
přibližně do poloviny roku 1968, se zabývala technickými a konstrukčními aspekty projektu, definitivou
distribuce interiéru, při perpetuaci Hejného hlavních fasád. Ve třetí fázi se Šusta s Vrátníkem rozhodli
kvůli “příznivějšímu výrazu a začlenění” pro čistě architektonické fasády namísto volného reliéfního
zpracování.71
Urbanistické řešení pojednávané oblasti počítalo se zahloubením tranzitní dopravy v hrdle Pařížské
třídy nebo jejím úplném zaslepení a ukončení rampou podzemního parkování. Dům v severním
sousedství kostela sv. Mikuláše po demolici nahradilo veřejné prostranství se skupinou stromů.
Funkci Krennova domu k opětovnému zesílení pohledové dispozice svatomikulášské fasády nahradila
expandovaná hmota radnice. Dvoubarevná dlažba sjednotila povrch náměstí zbaveného rozdílné
úrovně vozovky od hlavních pochozích ploch. Mirkovičovy geometrické lineární motivy dostředivých
obrazců odvozených od uličních čar zalamovaných front určoval princip kontrastního styku kladených
vystavených na Socha a město 1969 v Liberci.
68
Celý text archiv autora.
69
Chodovická 30, Horní Počernice, Praha 20
70
Architektura ČSR, 1968/3, 141-144. Recenze soutěže Alois Kubíček. V denním sku např. Lidová demokracie
1968/1/8 a Práce XXIV, 1968/9.
71
Studie dostavby východního křídla Staroměstské radnice, průvodní zpráva, říjen 1969, sbírka architektury NG,
bez inv. č.
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řad v ostrých úhlech, na východo-západní ose náměstí pak “lom” na styku dvou polovin odlišných
čtyřúhelníků, konstituujících hlavní území velkého rynku. Prohlášení architektů deklarovalo snahu o
obovu intimního působení prostorových kvalit náměstí.
Východní křídlo radnice sestávalo ze dvou dominantních hmot spojených recesem vstupního
spojovacího krčku. Souvislá horizontála novostavby působila v 90 metrech vč. radniční kaple
komplementárně k vertikále věže. Palác Golz-Kinsky o 40 m určil délku 35 m první hmoty dosedající
na existující objekt. Tři etáže standardního proskleného parteru, zvýšeného piana nobile s
představenou zavěšenou sítí vertikálních lamel, později pravidelně rozčleněných pěti úzkými
poprsníky balkonů,72 a ustupujícího atikového patra, jehož charakter se měnil od segmentované
betonové bariéry po nepřerušenou linii zastřešení terasy. Hejného opona [67, 68] kryla vlastní
skleněnou stěnu přijímacího sálu, orientovaného na otvor portálu kaple. Materiál mříže, beton
hladkého i drsného povrchu s úlomky kamene, se držel predominantní barevnosti blízkých fasád, s
důrazem na schopnost stárnutí, nerovnoměrné usazování prachu k stupňování estetického účinku.
Jednotlivé svislé prvky sestávaly v různých etapách ze sloupců vykláněných hranolů nebo břitů
stejného uspořádání, zachycujících světlo působící zleva na množství dynamických variací
světelného lomu a hloubek stínů, které v čase odhmotňovaly rastr, kód, představený tmavé prázdnotě
slepé pavlače.
Prosklená spojovací část křídla, vyvážená lapidární konzolou nadstřešení hlavního vstupu, připojovala
hexagon zasedacího sálu, vynášený v úrovní druhého podlaží pilířem kruhového půdorysu.
Progresivní metabolistická půdorysná jednotka šestiúhelníka, opakovaná ve větším měřítku plánem
nádvorní hmoty východního křídla, v projektu radnice časově koincidovala s nárysy nedalekého
obchodního domu Kotva manželů Machoninových. Zpočátku uvažovaný objem bez oken posléze
nabyl prosklených výsečí v plné výšce sálu. Povrch tělesa z litého betonu měl být šalovaný v
hlubokém reliéfu [66], blízkém keramickým obkladům Zbyňka Sekala na plášti hotelu Intercontinental,
dokončeným 1969. Výrazný polarizovaný světelný režim struktury řešil stejný problém odhmotnění
souvislé stěny jako zavěšená opona.
Přes zavržení sochařského průčelí postulovali architekti v průvodní správě k poslední projektové
dokumentaci nutnost dalších konzultací ze strany přizvaných výtvarníků, např. právě ve věci úpravy
povrchů. V říjnu 1969 se však třetí fáze projektové přípravy zastavila.

10.2.2 Post scriptum 1965 – 1968
Své působení v čele výboru sekce MSGR Svazu výtvarných umělců Hejný ukončil po dvou létech, na
podzim 1966.73 Téhož roku se zúčastnil Jarní výstavy v Mánesu a roku následujícího přehlídek Socha
a kresba, opět v Mánesu, a druhého ročníku Sochařské bilance v Olomouci.74
Pod heslem “Ruka je nástroj” připravili českoslovenští umělci a produktoví designéři pedagogické
pomůcky pro manuální výchovu dětí, chirurgické nástroje, zubařské křeslo a skleněné plastiky na 14.
Triennale v Milaně.75 Hlavní komisař národní expozice Karel Hetteš určil ke stanovení programu PhDr.
72

Dle zprávy (viz výše) bylo cílem zachovat síťové členění fasád v oknech a zděných úsecích.
Dopis Jana Smetany z 19. 10. 1966, archiv autora. Zástupci sekretariátu SČSVU se cí “... překvapeni Tvým
dopisem, v němž nám oznamuješ odstoupení z funkce předsedy sekce MSGR.” Chápou nicméně “vážné důvody,
[...] podložené váýnou úvahou …” a děkují za “... práci, v níž jsi uplatnil rozvahu, přímost a obětavost.” Dopis se
končí přáním o další Hejného účast na dění ve Svazu.
74
Jarní výstava 1966, Mánes, Praha, 17. 6. - 17. 7. 1966; Socha a kresba, Mánes, Praha, 28. 5. - 25. 6. 1967;
Sochařská bilance 1967, Dům umění Olomouc, 28. 7. - 10. 10. 1967. Žádný z příslušných katalogů nebyl v době
psaní přítomné práce dostupný včetně seznamu vystavených děl.
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XIV. Triennale, Milano, (kat.). Průběh červen - červenec 1968. Skleněné plas ky v expozici dílem Stanislava
Libenského a Jaroslavy Brychtové. Československá výstava v sousedství rakouské a západoněmecké. Hejného
Medailon v katalogu odhaluje další spolupráce s technicko výzkumnými pracoviš : ČKD, Agrostroj, Ústav
mechanického výzkumu Praha a Ústav důlního výzkumu Ostrava.
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Petra Tučného, který vybral problém ergonomiky předmětů denní potřeby i odborných náročných
činností coby opomíjený aspekt strojní inovace, společného tématu Triennale. Instalaci provedl
architekt Bohuslav Rychlink, se kterým Hejný ve druhé čtvrti 70. let spolupracoval skrze ArtCentrum
na památníku Šahjád v Íránu nebo na íránském pavilonu světové výstavy ve Spokane, USA, 1974.76
Pro Triennale Hejný vypracoval sadu kostních dlát a rukojetí skalpelů (které v konci výstavní komise
odmítla).77 Přednosti dlát, jako úsporná výroba, snadná údržba a broušení, odolnost proti pružení pod
úderem, se spojily v plochém těle, jehož subtilní záhyby poskytovaly oporu tlaku vyvýjeného směrem
od operátora za zvýšené vlhkosti, volně přecházejícího v břit. Chirurgické nástroje Hejného a
ostatních návrhářů získaly zlatou medaili.78
Souprava kostních dlát se subsekventně objevila na dvou výstavách užitého umění a industriálního
designu: v létě 1969 pořádalo vídeňské MAK soubornou výstavu československého designu
uplynulých padesáti let; na podzim následujícího roku přejalo výstavní projekt Slezské muzeum ve
Vratislavi79 pod názvem Záměry a zápasy.
V dopise z března 197080 Hejný informoval tehdejšího ředitele Galerie hlavního města Prahy o svém
čerstvém jmenování do nákupní komise Národní galerie. Považuje “... za správné vzdát se práce v
nákupní komisi v Galerii hl. města Prahy, kde [je] členem několik let.” O konkrétních okolnostech
Hejného působení v nákupních komisích GhmP a NG, ani jeho vlivu v rámci nich uplatňovaném, není
více známo.
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BARTLOVÁ/VYBÍRAL 2015, 320-325. Hejný a Rychlink navš vili na cestě do Spokane New York, mj. MoMA a
Whitney (foto archiv autora).
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Torza dřevěných maket v pozůstalos autora.
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DČVU VI/1, s. 325. Ocenění designéři Boris Duda, Miloslav Hejný, Libuše Korandová, Danuše Mazurová.
79
50 Jahre der Tschechischen angewandten Kunst und industrial design, MAK, Wien, červen-červenec 1969;
Zamiary i zapasy: 50 lat czeskiej sztuki stosowanej i plastyki przemyslowej, Muzeum Slaskie, Wroclaw,
říjen-listopad 1970. Fotograﬁe nástrojů publikovaná v katalozích obou výstav.
80
13. 3. 1970, archiv autora.
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11. 1968, 1969
Období od srpna 1968 do září 1969 můžeme jako jediné, mimo čtyř dní v červnu 1965, sledovat s
přesností na měsíce. Vlastní výrazně emotivní tvorba se ve zrychleném tempu mísila s
architektonickou dekorací, přínosné spolupráce a účast v soutěžích; výstavní příležitosti zahraniční i
domácí a cestování za železnou oponu se zdály potenciálně určit Hejného směřování na léta
dopředu. Ve skutečnosti znamenala později již nepřekonaný vrchol horečné aktivity a
mnohostranného uplatnění dosavadních zkušeností i talentu. Od poloviny 60. let generovaný formální
jazyk plochy a hrany, podnícený estetickým minimalismem československého konceptualismu, novou
citlivostí i tříbením ústředního tématu humanity a lidského údělu, zbaveného efektního patosu figury
mašinizované tvaroslovím pozdního kubismu, se stal univerzálním plastickým nástrojem výrazu v
důsledku objevené čisté výtvarnosti. Člověk slynul s proměnlivými živly. Hrana, obrysová i grafická
linie, trajektorie pohledu i médium výrazu, se stala rovnocennou s plochou, libovolně strohou,
vypuklou i propadlou, prostorem ornamentu i konstrukčního zápasu, reliéfními úseky trojrozměrných
kompozic. Tvarová flexibilita opisovala postavy, přírodní fenomény nebo stereometrická tělesa stejně
přesvědčivě. Zároveň Hejný poprvé vystupuje z organické jednoty objetku a některé sochy skládá z
oddělených těles, spojených ve figurativním rámci.
Dosažený systém se zpětně jeví jako definitivní, dokonalý i omezený. Cestu z něj, snad materiálovými
experimenty, snad deformací, snad hlubší konceptualizací, si můžeme jen pokoušet představit.
Politická, společenská, lidská desiluse, která anulovala obecněplatný dosah jeho minimalismu morálního konceptu, již Hejnému nedovolila dospět do stádia manýrismu.

11.1 Zima
V únoru 1969 informoval Jiří Šetlík Miloslava Hejného o nominaci na mezinárodní výstavu
východoevropského sochařství v italském městě Legnano, poblíž Milána. Mostra Internazionale di
scultura all’aperto, organizovaná nadací Pagani, v březnu 1969 sestavila exteriérovou přehlídku
soudobých tendencí za železnou oponou s asistencí regionálních teoretiků. Na základě zaslaných
fotografií vždy dvou recentních prací pak zvala umělce přímo k účasti.81 Šetlík pro Hejného uvedl
podnik jako “obdobný belgického Middelheimu.” Vzhledem k formální příbuznosti obou vybraných
soch a jejich pandantové antitezi emocionálně nabitého námětu, je možné usuzovat na jejich vznik od
srpna 1968.
Hejný rozhodl vystavit své dvě čerstvé dřevěné sochy Spoutaný [49, 51] a Anděl město [50]. V době
vypořádání se s intervencí vojsk Varšavské smlouvy82 vtělil své pocity zejména do Spoutaného, figury
- kmene s rukama za zády, obkroužené stylizovanými dominantními, v hmotě silou nepřekonatelnými
řetězi, který se mohl dotknout v zahraničí stále rozjitřeného povědomí o událostech v
Československu. Menší Spoutaný využívá přirozené rozsochy větví, jež v surovém stavu
amputovaných pahýlů trčí za předchýlenou postavu. Žehem impregnovaný povrch s místy pronikající
lehkostí světlého dřeva podtrhuje výraz pokoření. Formální schéma plochy a hrany přijalo zobrazivou
funkci, jeho síť se hluboko zařezává do tělesného jádra. Hejného návrat k příběhu a figuře není nutné
chápat jako vývojovou regresi, jeho neopakovatelnost se ukazuje být nástrojem konkrétního sdělení
existenciální skepse.
Meditativní rukodělnost Anděla, sestaveného z do sebe zabraných úseků poprvé v Hejného tvorbě
odkazuje na zaujetí pozdní tvorbou Constantina Brancusiho.83 Dřík sochy je složený z pravidelné
81

La Prealpina LXXXII 115. Z československých sochařů a sochařek byli vysláni Bradáček, Hanzík, Hejný,
Janoušek, Janoušková, Koblasa, Ziur a Zdeněk (snad Zdeněk Šimek).
82
Podle členů rodiny na Hejného okupace zapůsobila osudově a byla rozhodující příčinou jeho stažení se ze
společenského i výtvarného života, ponoření se do designových a typograﬁckých zakázek namísto
monumentální samostatné tvorby, a odchodu z Komunis cké strany, jíž byl členem z doby pro režimních ak vit
ve Zlíně.
83
Viz odd. 11.3.
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šroubovice potlačené exprese a dvou sfér, z nichž výše umístěná je po obvodu rozsednutá jakoby
spadlým halo nebo náznakem vševidoucích očí, pokrývajících podle Pseudodionýsa těla jedné z
andělských tříd. Pro hřeby připevněná křídla či ruce rozpřažené v náruč Hejný použil úseky
nehoblovaných prken. Kompozici korunuje sestava miniaturních nestejných hranolů, zaklíněných do
nehoblovaného dřeva, evokujících moderní město v jeho rozmanitosti. Celá socha je opatřená vrstvou
bílého gessa, kolorovaná slabým růžovým odstínem na tordovaném segmentu, s barvou odzhora
postupně se vytrácející, a železitou červení84 v prstenci vrchní sféry.
Socha Anděl město představuje mimořádně symbolicky nabitý kompozitní námět. Jeho variacemi se
současně na přelomu 60. a 70. let zabývali někteří další sochaři (Vladimír Preclík [120], Zdeněk
Šimek). Původ jeho ojedinělého religiózního obsahu ani další inspirační nebo literární zdroje zůstává
zatím neznámý.

11.2 Jaro
V užším kole soutěže na výtvarné řešení zadní stěny foyer, plastického díla před budovou, a malby při
projekční kabině československého velvyslanectví v Brasílii 1963 zvolil architekt Karel Filsak se členy
výběrové komise k realizaci projekt tvůrčí dvojice Olbram Zoubek - Čestmír Kafka. Zúčastnění Jiří
John se Stanislavem Kolíbalem uvedli vlastní návrh strukturálního reliéfu pro vstupní halu do užší
souvislosti se stanoveným architektonickým rámcem. Linearizovaná kompozice uniformního povrchu
a lomu světla přeneseně vystoupila z vymezeného pole působnosti otevřením dialogu s architekturou,
kosým schodištěm, protínajícím prostor v jeho primární pohledové části, převzetím stanoveného
strukturálního jazyka budovy se organicky spojila s Filsakovou koncepcí. Neúspěch v soutěži způsobil
animovaný a v následujících letech dále živený spor Kolíbala s Filsakem, který nedovolil další
spolupráci. Stejně tak způsob výběru dalších umělců ke kolaboraci na Filsakových projektech stvrdil
Kolíbalovo stanovisko ke studiu Epsylon.
Architekti Jan Šrámek a Zdeněk Rothbauer ze studia Beta se v kontextu československé, ze západu
přejímané estetiky brutalistického systému85 profilovali vůči Karlu Filsakovi umírněnou gestikou forem
a větším důrazem na materiálovou smyslovost. Intelektuálně spekulativní charakter Kolíbalovy práce,
jeho tendování k syntéze uměleckého díla s architektonickým rámcem, resp. k identifikaci a expanzi
společného jmenovatele plastiky a stavby, často v subverzi obou kategorií, získal u Šrámka s
Rothbauerem ohlas, který přinesl Kolíbalovi možnosti společensky exponované spolupráce.
Vedle volné kompozice Nesouvislá hmota z roku 1966 Kolíbal realizoval oboustrannou Dekorativní
stěnu v přízemí uliční fasádě bytového domu československé ambasády v Londýně [69]. Stavební
projekt, připravovaný od roku 1965, umístil dílo na střed dlouhého, seriálně komponovaného průčelí.
Reliéf vodorovných, konvexně-konkávně zvlněných pásů, setkávajících se v rytmickém kontrapunktu
vertikálního šalování betonu, pod nímž okraje jednotlivých pásů mizí, aby s intenzitou protínajících se
půdorysných sinusoid připomněly svou nezávislost. Stěna neuplatňuje stejnou hru objemů pod
sluncem jako dům vynášený proskleným parterem pronikajícími konzolami. Participuje na veřejném
prostoru, měnící se zdánlivě na mobiliář. Světlý hladký povrch litého monolitu, podsunutého mezi
nosné piloty pod zaměstnaneckou budovu, vystupuje před skleněné tabule po stranách i nad ním.
Tato část reliéfu byla dokončená 1968. Strana obrácená do potemnělého soukromého interiéru
pohlcuje zbytkové odražené světlo hrubým povrchem sekaného grafického ornamentu [70]. Vyduté
tvary, které zevně získávají ve srovnání s architekturou lidské měřítko, se v uzavřené místnosti
monumentalizují. Vrstvou druhotného opracování, ke kterému pozval Stanislav Kolíbal Miloslava
Hejného do Londýna v dubnu 1969,86 získal vlastnosti ušlechtilejšího kamene. Hejného pobyt v
Londýně, spolupráce s Kolíbalem a oběma zmíněnými architekty se v následujících třech letech
84
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ukázala jako určující. Zkušenost skulptivního zásahu do betonu Hejnému umožnila získat obdobnou
zakázku na dekorativní stěnu v interiéru československé ambasády v Novém Dillí, dokončené 1972.
Podle ornamentální kresby indické realizace je možné spekulovat o rozsahu autorského podílu
Hejného na grafickém pojetí dodatečného zásahu v Londýně.87
Snaha o nalezení nového místa sochy v architektuře tématizovala teoretický diskurz konce 60. let.
Socha a město v Liberci 1969 poukázala na nevyužité aplikované hodnoty neformální umělecké
intervence do veřejného prostoru. Plastické objekty vstupovaly ovlivňovaly pohyb obyvatel,
regenerovaly odvržená místa, iniciovaly společenské interakce. Heterogenita vybraných děl vůči
městu však neumožnila odvozením dosáhnout praktických závěrů. Polemiky opačného
emancipačního procesu překonávání služebnosti architektuře88 skrze zaujetí role architekta umělcem
v druhové subverzi, vedoucí ideálně ke kolaborativní syntéze a novým formám, usměrňovali
výtvarníky nabídkou konceptualistického paradigmatu jako zdroje volnosti. Východiskem z
čtyřprocentní nucené koexistence se zdálo organické propojení malby, sochy, architektury, které již
nepojmou “realizace” pro redundanci. Architektura podněcuje vznik uměleckých děl ve funkčním
integrovaném výtvarném řešení, nepřenosném a jedinečném.
Po návratu z Londýna Kolíbal s Hejným za přispění technické odbornosti Rothbauerovy zvítězili ve
veřejné soutěži na památník obětem fašismu pro prázdný okraj pankrácké plošiny poblíž nájezdu na
Nuselský most. Projekt pod heslem “Krychle a kruh” byl oceněný 2. cenou s doporučením k realizaci.
Podle průvodní zprávy89 vedlo místo “rušného provozu a vzálených severojižních pohledů k řešení
strohou lapidární formou.” Návrh sestával ze tří částí, vstupního kruhového schodiště, podzemní
chodby a na roh postavené krychle s organicky deformovaným vrcholem. Ze středu nálevky
kruhového schodiště tryskal vodní proud, symbolizující naději znovuzrození lidem navracejícím se
šerem podzemní komunikace. Vstup do chodby vyříznutý ve stupních završoval mykénský překlad z
hrubého kamene. Snížený podhled chodby - tunelu ozařovaly plynové kahany situované ve
vyžlabeních u paty stěn. Po dosažení vzpomínkové komory stoupající schodiště, pokrývající vnitřní
pochozí stranu krychle, vedlo diváky k nápisům se jmény koncentračních a vyhlazovacích táborů,
vytlačenými do jednotlivých schodů. Individuální kahany vyvstávaly z podlážky kolem a mezi slovy.
Svrchu byla do prostoru spuštěná deformovaná kovová mříž, symbol utrpení a vítezství nad ním.
Jednu z čelných stěn vnitřní komory “absolutního klidu” otevírala vertikální puklina, přivádějící do šera
denní světlo, jehož kontrolovaný režim poukazoval na symboliku země a vzduchu / světla. Zamýšlené
stavbě dominoval beton, krychle pak měla být opláštěná matnými žulovými deskami.
Architektura se stává sochou. “Ideou návrhu bylo vytvořit vnitřní prostor jako klidové místo k uctění
památky všech obětí fašistického režimu. Prostor, který by evokoval pietní kapli a zároveň z vnějšího
výrazu by dramatickou hmotou vynořující se krychle charakterizoval odpor k této ideologii.” Pro
přestavu o působení vertikálního pnutí interiéru prasklé krychle, dostupné nízkou chodbou, se nabízí
ke srovnání pozdější Památník holocaustu v Berlíně od architekta Daniela Liebeskinda, který účinku
stavby dosáhnul stejnými prostředky světelného režimu, šikmých ploch, kontrasty sevřeného a
otevřeného.
“Vychýlená hmota krychle představuje dramatický prvek násilí a vzdoru.” Organicky deformovaná
krychle monumentalizovala ve stoupavém pohybu Kolíbalův objekt Mizející tvar [119], koncentrující
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jedno z témat esteticky spekulativní větve československého konceptualismu v dualitě tvrdé a
organické formy.90 Elementarismus a téma fontány napříč Hejného tvorbou naznačují, že jemu je
třeba přisoudit vstupní schodiště s vodním prvkem a až pateticky drásavý architráv, arbitrárně také
levitující mříž, přestože, pokud by tato měla charakter přejatého materiálu, v důsledku tedy ready
made, znamenala by úkrok od autorovy vysoce formalizované rukodělnosti.
Změna politického klimatu způsobila odložení realizace památníku na neurčito. Ještě v první fázi
projektu sousedícího Paláce kultury koncem 70. let plán v zastavěné ploše respektoval vytyčené
místo. Teprve příkaz stranické garnitury na změnu dodavatele této stavby anuloval trvající záměr k
realizaci Rothbauerovy, Kolíbalovy a Hejného vize.

11.3 Léto
Po návratu z Velké Británie strávil Hejný volné léto 1969 v Arnoštově, kde jej navštěvoval mezi
starousedlíky a rekreanty čerstvě přibylý Jaromír Zemina. V místním nevyužívaném pískovcovém
lomu Hejný opracoval deset na místě uvalených štěpů hrubozrnného pískovce do podoby
stereometrických těles, sestavených v kompozici Zlatá brána [53]. Subverzivní titul zdánlivě
formalistického sousoší odkazoval na dětskou říkanku, jejíž třetí dvojverší “kdo do ní vejde / tomu
hlava sejde” v jinotaji dílo osmyslnilo vynesením osobního soudu nad událostmi předchozího roku. Na
podzim Hejný Branou obeslal 2. Pražský salon, pořádaný od 23. září do 28. října v domě U Hybernů.
Výstavní komisař ak. mal. Čeněk Pražák nalezl smysl akce v opakování, souladně s usnesením
druhého sjezdu SČSVU. Díla doporučená do expozice v rozsáhlém přízemí objektu nesměla být
starší dvou let. Výstava obsáhla tři umělecké druhy, malbu, sochu, grafiku; z jejich proponentů směl
každý přispět jediným dílem. Instalace malířských prací na mobilních zástěnách rozčlenila souvislý
prostor v soustavě zpola otevřených kabinetů, s monumentálními díly odsunutými k fixním strukturám.
Hejného Brána, umístěná čelně v ose hlavního vstupu,91 otevírala výstavu coby relativně ke zbytku
vzácná realizace v kameni, zvláštní monumentality. Oproti definitivnímu rozložení byla kompozice na
Salonu a reprodukovaná v katalogu stranově převrácená.
Dvojice komolých jehlanů rozšiřujících se s elevací vynáší levotočivý, pravidelně tordovaný buben,
podélně složený a kotvený v jehlanech svrchu a z boku. Válec nepravidelného oválného profilu v
rozestupu jehlancových podpor drží excentricky k ose těžiště volně ložený ovoid, ve styku s výše
situovanou horizontální šroubovicí. Vpravo kompozici scelují tři superimponovaná drobnější tělesa,
úsek dvoustranného vřetene, krychle a koule. Rafinovaná, hravá, mírně převýšená skladba zdánlivé
estetické spekulace předdefinovaných prvků v neokonstruktivistickém duchu ilustruje sporý figurální
motiv nebezpečí tranzitu či přímo stínání postavy ovoidu na oválu v jádru sochy.
Podle syna Petra Miloslav Hejný koncem 60. let tvorbu Constantina Brancusiho. Iniciační setkání
zejména s prací na zadání indického maharadži Indoru na Chrám spásy, započatý 1937. Brána
polibků (nyní v Tirgu Jiu, Rumunsku), Sloup bez konce, Kariatida a Buddhova moudrost posunuly
Brancusiho sochařství od předmětu k architektuře, náměty od fenomenologických esencí k
všeobjímající kosmogonii přítomné retroaktivně v celém vlastním díle. Adice pravidelných forem
Buddhovy moudrosti [121] rezonuje v profánní Zlaté bráně nebo ve starším Anděli městu.
Pravděpodobně již 1970 Hejný Bránu duplikoval přibližně v měřítku 3:2 z trachytu pro předpolí
mateřské školy Mitušova 4, Hrabůvka, Ostrava. Tato práce byla z veřejného prostoru odstraněna cca
2010.92
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12. Exkurz: Současníci a přátelé II.
Ve druhé polovině 60. let se Miloslav Hejný nadále často stýkal s manželi Janouškovými. Hovory
vedené střídavě v Košířích a Malešicích se dotýkaly množství témat, od vlastní tvorby, v níž se
postupně vzdalovali, přes literaturu, soudobou teorii, jíž Janoušek Hejného zásobil, politiku SČSVU,
po praktické problémy jako zahradničení. Koncem dekády se Hejný blíže seznámil skrze Jaromíra
Zeminu se Stanislavem Kolíbalem, kterého znal díky své ženě Olze, jež se za studií přátelila s
Vlastou Prachatickou. Pozvání ke spolupráci na Kolíbalově realizaci v Londýně vzápětí přineslo další
a vztah umělců se rozvinul v přátelství. Kolíbalova výtvarná strategie rozvíjela způsoby relativizace
rozumého uspořádání reality poukazy na základní existenciální nejistoty.93 Právě potřeba zachycovat
nejistoty a křehkost moderního člověka oba autory spojila.94
Nejpozději během cesty do Teheránu, kde ArtCentrum získalo zakázku na výzdobu a program
reprezentativních monarchických projektů vládnoucího příslušníka rodu Páhlaví, se Hejný seznámil s
Vladimírem Dlouhým, Hugem Demartinim, Pavlem Nešlehou a dalšími. Také oni se scházeli v
Hejného ateliéru k besedám o společných věcech.95
“Plnost a pnutí vyvážených hmot” podle Miloslava Chlupáče charakterizovala dílo Zdeňka Palcra.96
Snahu podat esenci lidského bytí v tvarové askezi Palcr manifestoval v řadě stél od poloviny 60. let.
Esencialistický přístup k tématu vtištěnému do oproštěných forem vyniká také u Hejného při zkoumání
jeho tordovaných sloupů.
Fonolithy, Eolithy a Kryolithy Zdeňka Šimka z konce 60. let usilovaly o odhalení základní formy a
uvádění multiplikovaného modulu jádra do rytmických vztahů.97 Opakující se články v potenciálně
neukončených sekvencích se blížily Nekonečným sloupům Constantina Brancusiho, kterého Hejný
tou dobou obdivoval (výrazně např. Šimkův polychromovaný Plamen, 1969). Šimkova práce staví do
nových souvislostí Hejného Zlatou bránu.
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13. Zastřené jádro
Vztah povrchu ke hmotě, reálně jsoucí či jen odvozené, nadále zaměstnával Hejného při práci na
zakázkách pro reprezentativní pražské stavební projekty. Odhalení skutečnosti, že vizuálně
exponované části nemusí být plně signifikantní plastického celku, dovolilo vytvořenou iluzi přepsat do
nových materiálů. Zároveň potřeba epického, nebo alespoň obecně figurativního rozměru tvorby
Hejnému vlastní vedla k opětovnému osmyslnění uvolněného povrchu skrze domýšlení přítomné
formy v oku diváka, mnohdy připomínající fragmenty reality, lidského těla, rostlinných formací, tekoucí
vody aj. I přes nezbytnou faktickou jednoduchost sdělení způsob jeho komunikace, tedy odvedení
diváka do sebe a aktivaci jeho obraznosti archetypální symbolikou, působil vítanou úlevu a únik.

13.1 Realizace
Hrubá stavba budovy Strojimportu architekta Zdeňka Kuny na Vinohradské třídě v Praze skončila
1969. Osazení interiérů, mobiliáře a dekorativních prvků však uniklo dokumentaci. Miloslav Hejný
vytvořil z chromovaného plechu závěsnou plastiku, proti sobě z obou stran osazenou na tónované
skleněné přepážce pracovny ředitele státního podniku a reprezentativní jednací síně [52]. Kvůli
adjustaci na průhledné nosné konstrukci není dílo možné označit za reliéf. Podvojný pavoukovitý
dostředivý nefigurativní motiv nesestává ze zrcadlové převrácených částí - zpoza skla vystupuje
druhá tmavší vrstva, přidávající exponovanému leštěnému kovu další paprsky. Práce s novým
materiálem Hejného vybavila zkušenostmi, které zužitkoval v elektrifikovaných světelných objektech
pro Írán z vrstveného mosazného plechu, blízkých teheránskému environmentu Světelný prostor
Pavla Nešlehy.
Přibližně po roce 1970 vypracoval Hejný dva objekty podél parku Přátelství ve středu budovaného
sídliště Prosek v Praze. Poblíž centra občanské vybavenosti v Harrachovské ul. se nachází
dekorativní přerušovaná stěna ze šalovaného betonu; jednotlivé úseky se v půdorysu zahýbají,
pohledově překrývají v zástupu a nutí procházející k vybočení z vlastní trasy pohybu.98 Do zástavby
jižně od parku Hejný umístil Šroubovici [54], tvarově bohatý objekt složený ze tří do sebe zavinutých
těles. Plastická a proporční vyváženost a autorova schopnost práce ve výrazně nadživotním měřítku
zde není vykoupena sdělením a socha se tak omezuje na působení artikulované organické formy v
kontrastu s konstruktivistickou strohostí okolní architektury.
V červnu 1972 podaly Spojené ocelárny n. p. Kladno rozklad nabídky na dodávku ocelového krbu.99
Na základě jednání se sochařem vyjmenovaly předmět zakázky na “kompletní krb včetně sběrače,
roštu a krbového nářadí”. Rozsáhlé krbové těleso z nýtovaného a svařovaného černého plechu o
dvou prosklených otvorech do ohniště, kovaného roštu a příslušenství s mosaznými rukojeťmi
obsadilo ústřední pozici ve vstupní hale hotelu Intercontinental [71, 72]. Podle několika zachovaných
modelů Hejný při hledání formy krbu postupoval od mimetického prodloužení ohně v reliefu obliny a
hrany přízední struktury k zaujetí výlučné situace v interiéru coby nosný prvek, rozpírající rovinu
dlažby a strop z vysokých kompozitních dřevěných překladů. Jednotou se stavbou, simultánně
popíranou výlučností materiálu a heterogenitou objektu v prvním pohledu, Hejný ovládá prostor,
přitahuje i bez zjevnosti funkce. Kov akumuluje teplo i chlad. Sochařské řemeslo se podřizuje
plameni. V 90. letech se z funkčního vybavení stal zaslepením ohniště inertní plastický objekt.
Začátkem roku 2016 rozhodlo vedení hotelu o jeho odstranění.

98
99

Fotograﬁe na www.vetrelciavolavky.cz.
Rozklad nabídky na zhotovení 28. 6. 1972, předpokládaná dodací lhůta leden 1973. Archiv autora.

37

13.2 Začarovaný les
Již v roce 1967 Hejný komentoval nedostatek “architektury”, tektonického principu v moderním
sochařství, jemuž naopak stavebnictví nevychází vstříc patřičnou otevřeností pojmout a integrovat
plastická umělecká díla.100 Plného uplatnění dosáhl teprve po práci na londýnské ambasádě, která mu
umožnila proniknout do úzkého kroužku spolupracovníků Spojených projektových studií díky Janem
Šrámkem a Zdeňkem Rothbauerem protežovanému Stanislavu Kolíbalovi.101
Centra československé reprezentace v Brazílii, Ženevě, Londýně a Novém Dillí začátkem 70. let
doplnil pražský hotel Intercontinental, projektovaný na základě smlouvy Čedoku s americkým
koncernem IHC a Panamerican World Airways, uzavřené 1967.102 Určený pro zahraniční delegace,
hotel na břehu Vltavy se stal neformální vnitrostátní ambasádou. Zápis ze zasedání poradní umělecké
rady103 dokládá náročnost a rozsah uměleckého programu vyplňujícího interiéry v gesci ateliéru Beta.
Hejný na místě “podal výklad ke svému návrhu přepažení salonků ořechovými sloupy (ve dvou
sloupech bude plynový oheň) a demonstroval na předváděcím modelu. ke svému návrhu přepažení
salonků ořechovými sloupy (ve dvou sloupech bude plynový oheň) a demonstroval na předváděcím
modelu. Genenerální projektant i projektanti interiérů navrhované řešení uvítali a pokládají je v
uvažovaném interiéru za správné. Dělená stěna z kmenů je vhodnějším řešením pro celkovou
koncepci prostoru předsálí loveckých salonků než původně uvažovaná kompaktní stěna keramická a
lépe odpovídá funkčnímu architektonickému řešení interiéru.” Lovecké salónky doplnila osvětlovací
tělesa Jiřího Nováka.
Od záměru instalovat plynový oheň uvnitř dvou sloupů bylo upuštěno, devět kompaktních kusů
kompozice Začarovaný les [55] oddělilo lovecké salonky od otevřeného foyer v hotelovém parteru.
Křivé osy dřev pronikaly skrze hru čar a spojujících rovin mezi hloubkou a výškou, povrch kmenů se
vytratil, sochařem tématizovaná podstata se manifestovala pouze v těžišti opisovaných kroužících
“píšťal”, pod pokrývkou syntetické kůry. Hejný vnesl do interiéru stromy, neboť stály na zemi, ale
nedosahovaly stropu. Odvozené tvarosloví v nevyčerpatelných variací linky a stínu, břitu a plochy
značilo přírodu v zastoupení, symbolice souvislého porostu, v němž invence je totožná s náhodou a
nekritická divnost pravidlem.
V 90. létech prodělaly interiéry hotelu rozsáhlé změny. Funkční transformace loveckých salonků jako
součásti zvětšeného lobby uvedla Les do nežádoucího stavu pohledové bariéry v otevřeném plánu.
Do roku 2016 bylo sedm z devíti sloupů odesláno do zahraničí, zbývající dva pak přesunuty k
nevyužívanému bočnímu vchodu jižního křídla.
Současně s dokončením Lesa Hejný provedl jedinou výrazně antropomorfní variantu v kameni [80].
Proporce a nepravidelný růst k realizaci dodaných kmenů znemožnil dosáhnout dokonale
vzpřímeného, rovnoměrného jádra soch, integrujícího sloupový řád s vitální singularitou každé verze.
Kámen Hejnému dovolil dále geometrizovat skladbu záhybů a soustředit se na obrysovou linii, místy
zasahující hluboko do “architektury” sochy. Kanelury a hrany se ve ⅖ výšky prudce zavíjejí, jejich
rozuzlení a plná elevace nabírá kontury lidských boků a zad. Oproti vzhledem k umístění Lesa
zvolenému přírodnímu tématickému založení Tordovaný sloup katalyzuje Hejného ústřední motiv
člověka a jeho údělu v konečné stabilitě nestárnoucí architektonické jednotky.
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Plamen 1967/4, s. 91.
DČVU VI/1, s. 67.
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Architektura ČSR, 1968/6, 36-38.
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17. 1. 1971. Seznam přítomných: Karel Filsak, Jaroslav Švec (Epsilon), Jan Šrámek (Beta), Fran šek Cubr, Karel
Pokorný, Miloslav Hejný, Josef Klimeš, Hugo Demar ni, Jiří Novák, Eva Kmentová, Marie Rychlíková, Lydie
Hladíková. Archiv autora.
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14. Život
Na konci dubna roku 1970 odletěla patnáctičlenná horolezecká výprava složená ze členů
Československého horolezeckého svazu, čítající mj. fotografa Viléma Heckela nebo sochaře
Valeriána Karouška, na peruánské pohoří Bílé Kordillery slézat vybrané vrcholy. V koordinaci s
českolslovenskou ambasádou v Limě vysílal Heckel pořízené snímky do vlasti, poslední sérii 22. 5.
Dne 31. 5. lavina ledu a morény strhla základní tábor v úpatí hory Huascarán a zabila zbývajících 14
horolezců (jeden zahynul dříve). Teprve 23. června úřady provincie Yungay oficiální zprávou potvrdily
smrt celé výpravy.
Úmrtí přítele Karouška vedlo Hejného k navržení pomníku výpravě, podle vlastní výpovědi navzdory
orgánům místní správy. Realizaci v pískovci a osazení na betonový sokl ze spolupráce s architektem
Bohuslavem Rychlinkem, dovedl ke konci nejpozději 1973. Negativní obtisk na čelní straně informuje
o původu sochy, “in memoriam čs. horolezecké výpravy - Peru 1970.” Tato pak zůstává sama v sobě,
nemanipuluje s divákem, nepokouší se o narativ, její existence se stává důvodem pro sebe, důvodem
k trvání, Bruknerovým kamenem věrným, toulavým.
Podobně jako v případě Krbu v hotelu Intercontinental, Hejný vytvořil řadu modelů, počínaje
povrchem již všudypřítomných rovnoběžných hran, kompozitní skladby ze sekvence vertikálních
panelů, přes verzi již velice blízkou poslední, pouze útlejší, pro kámen nevhodné, po hřmotnou studii v
travertinu cca ¼ měřítka, jež se v rezignaci na povrchový reliéf soustředila na záchytné extremity
kompozice, vztah leveho vrcholu k pravému, úhly trojúhelníka opsaného s čelem sochy nebo na
problém stability.104
Významově flexibilní forma pomníku Život [79],105 podle autora zobrazující letícího orla, dovoluje
interpretace lavinou, volněji sbíhavým pohybem vedeným čelně k zemi či stoupavou silou od středu.
Základní dynamiku kompozice stanovuje kontrast základny k invertované křivce vrchu. Tektonika je
odvozená úvahou o stabilizaci dvourozměrné čtvercové plochy jejím vertikálním přehnutím, které
stlačí horní rohy nazad, zatímco střední záhyb, de facto třetí souběžný “okraj” čtverce, spěje dopředu.
Získané těleso bez vlastního objemu je druhotně doplněno hmotou, jejíž povrch se představuje po
konstrukci druhý výrazotvorný prostředek. Hluboké, barokní, organické záhyby Hejný narušil grafickou
sítí úderů špičákem, v principu ornamentálního dekoru blízké vnitřní strany betonové stěny Stanislava
Kolíbala na československém konzulátu v Londýně. Umístění do prudkého svahu bez přístupové
cesty nebo pozorovací platformy pak posunulo pomník z městského do krajinného kontextu,
navracejíc částečně materiál geologické pravdě.
V době vzniku Kolíbal označil pomník neštěstí pod Huascaránem za nejlepší soudobou realizaci
žanru pomníkové tvorby v republice. Je snad možné spekulovat, zda Hejného napodobivě přirozený a
zárověň skrytě figurativní přístup ke zjednodušené kompozici obecného atributu připomínané události
Kolíbalovi posloužil směrodatně při práci na jeho vlastním pomníku prvního rozhlasového vysílání v
Praze - Kbelích, osazeného 1973.

104

Nelze vyloučit, že traver nová verze, dnes při autorově ateliéru, vznikla zpětně po osazení pomníku, protože
neodpovídá představě lineárního vývoje tvaru.
105
Jméno v inventáři sbírky sochy ve veřejném prostoru GhmP. Autor je při hovoru o díle nepoužíval.
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15. Závěr
K představení osobnosti a díla Miloslava Hejného vyčerpala tato práce veškerá dostupná data. Důraz
na přísně monografické zpracování se během jejího vzniku jevil stále naléhavěji jako potřebná
prerekvizita dalšího bádání. Umělcův život vně tvůrčích skupin, dynamické tvůrčí vzájemnosti jejich
členů a Hejného vlastní snaha o dosažení univerzálního sdělení absolutní formou pravděpodobně
určí strukturu příští studie, srovnávací, která by v reakci na jeho zaujetí živly mohla pojmenovat
čtvrtou nedialektickou polohu elementarismu,106 nebo případové, jež by mohla zkoumat příčiny
rozdělení zástupců skupinového působení a nezávislých, včetně dopadu, který tato skutečnost měla
na jejich tvorbu. Bude také vhodné sestavit retrospektivní výstavu, která prověří zde vyslovené teze
autopsií děl a jejich uvedení do vzájemných souvislostí v prostoru.
První srovnání se nabízí s Vladimírem Janouškem. V době, kdy Hejný skoky doháněl své současníky,
přátelství s ním mu bylo zdrojem inspirace, formálního obohacení a příkladem tvůrčí volnosti107.
Oboustranný charakter výměny je hůře doložitelný. Lze však spekulovat, že Janouškovu bravurní
lehkost a početnější produkci zasáhl existenciálně humanistický apel, přítomný v Hejného tvorbě již v
sociálně realistických začátcích, jež byly právě díky této dispozici přípustné. Stejně by úbytek sil, který
Hejného postihnul po roce 1973, mohl být atribuován idealistickému vyjetí osobního nasazení,
vkládaného do každého uváženého díla, a tím silnějšímu prožitkunormalizační melancholie, nebo
jednoduše vyčerpání a rezignaci.
Do roku 1966 Hejný vycházel u všech kompozic ze figurativně symbolického, narativního obsahu,
patosu lidského údělu. Od roku 1966 se obzor rozšířuje a člověka přesouvá do role souřadné části
velkého celku. Tento krok se projevuje přimknutím ke skulptivní metodě coby možnosti reciprocity
mezi umělcem a materiálem a spění ke konečné shodě ve formě díla. Předtím, než nalezl vlastní
tvarovou řeč, Hejný vystřídal polohy socialistického realismu, civilismu, novoklasicismu, pozdního
kubismu nebo kuboexpresionismu a minimalismu (ve spolupráci se Stanislavem Kolíbalem). Poté
spojoval důstojnost řemesla, ilusionismus hmoty a dědictví českého baroka. Právě tato proměnlivost a
neustálé hledání může vyznačit nový archetyp československého umělce druhé poloviny 20. století.
Umělce, jehož společenské postoje byly vždy alespoň stejně důležité, jako jeho torba. Umělce, který
upřimnou prací a talentem dovedl opustit sociálně realistický výraz, aby po cestě za pomoci svých
přátel i předchůdců dospěl k osobitosti, dobově relevantní a umělecky přesvědčivé.
Věřím, že kvality Miloslava Hejného, zejména však způsob jejich dosažení a rozvinutí, jej mohou
vyzdvihnout ze zapomenutí, a doufám, že jsem za tímto účelem přítomnou prací udělal vše, co bylo v
mých silách.
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WITTLICH 2010, 531-535. Úvodem zamýšlená paralelizace ﬁlosoﬁe představivos a teorie tvorby Gastona
Bachelarda (ve spisu Volonté, s. 101 hovoří přímo o sochařství), odvozené z psychoanalýz čtyř živlů, s Hejného
druhem exemplárně nara vního elementarismu poloviny 60. let a elementarismu poe cky humanitního
přelomu let 70. se ukázala v předpokladu relevance vzdálené teorie a umělecké produkce být mylná. Wi lich
využil evokaci Bachelardovy autority v rozboru intui vního primi vismu zacházení Jana Koblasy s dřevěnou
hmotou. Nepokračuje již při popisu geneze objektů Zbyňka Sekala v rozkry komplementárních ﬁlosoﬁckých
metod transcendence Mar na Heideggera, později zhmotněné Sekalovými Konci lesa, a Bachelarda,
chápajícího aplikaci este cké vůle na předmětném jsoucnu, v případě Sekala nalezených materiálech, jako zdroj
stávání se, zdroj iden y.
107
V případech Zápasu, Ohňonoše a Sloupu II je evidentní závislost na Janouškově Vojně, 1956, Postavě v mlze,
1962, a Krystalech, 1963. V obrazové příloze obr. 117, 116 a 118 resp.
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16. Chronologický seznam fyzicky nebo literárně dostupných volných děl sochařských,
sochařských děl v architektuře a nerealizovaných projektů z let 1950 – 1973 s přípisem k jejich
výskytu

Torzo s otočenou hlavou, do 1948, dřevo, 31 cm, vlastnictví rodiny
Děvčátko v kabátu, kolem 1948, dřevo, 23 cm, vlastnictví rodiny
Kuřák, 1948, glazovaná keramika, 24 cm, signatura, vlastnictví rodiny
Hornický učeň, 1950, sádra, 50 cm, Členská výstava Umělecké besedy, Slovanský ostrov, Praha,
1950 (kat., písemně), dříve vlastnictví SCSVU
Roentgenolog, 1951, sádra, 90 cm, Výroční výstava 2. krajského střediska SCSVU Umělecká
beseda, Slovanský ostrov, Praha, 1951 (kat., písemně), nezvěstné
Únor 1948, 1952, dřevo, 123 cm, Výstava Grekovova studia Sovětské armády a československých
výtvarných umělců, Jízdárna Pražského hradu, Praha, 1956 (kat., písemně), nezvěstné
Únor 1948, kolem 1952, sádra, životní velikost, VHÚ, inv.č. XII-5162
Partyzán, do 1953, sádra, sbírka Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Generál Asmolov, do 1953, sádra, VHÚ, inv.č. XII-6450
Partyzán, 1953, dřevo, 54 cm, signatura, 10 let Československé lidově demokratické republiky ve
výtvarném umění, sekce malířství, Praha, 1955 – 1956 (kat., písemně), VHÚ, inv.č. XII-6196
Model pro OÚNZ Vysočany (stojící žena), kolem 1953, sádra, sbírka Galerie Klatovy – Klenová
Usmíření, 1953, patinovaná sádra, 50 cm, 10 let Československé lidově demokratické republiky ve
výtvarném umění, sekce monumentální sochařství a plakát, Praha, 1955 – 1956 (kat., písemně),
sbírka Galerie Klatovy – Klenová
Rudoarmějec z Května, 1954, patinovaná sádra, 108 cm, 10 let Československé lidově demokratické
republiky ve výtvarném umění, sekce sochařství, monumentální umění a kresba, Praha, 1955 – 1956
(kat., písemně), VHÚ, inv.č. XII-6310
Mobilizace 1938, cca 1952 - 1955, sádra, VHÚ, inv.č. XII-5173
Portrét gen. Čeňka Hrušky, 1954, mramor, 72 cm, Výstava Grekovova studia Sovětské armády a
československých výtvarných umělců, Jízdárna Pražského hradu, Praha, 1956 (kat., písemně), VHÚ,
inv.č. XII-6289
Voják z října 1917, 1955, bronz, 100 cm, Výstava Grekovova studia Sovětské armády a
československých výtvarných umělců, Jízdárna Pražského hradu, Praha, 1956 (kat., písemně),
nezvěstné
Strážci hranic, cca 1950 - 1955, patinovaná sádra, VHÚ, inv.č. XII-5163
Před letem, cca 1950 - 1955, sádra, VHÚ, inv.č. XII-6360
Samopalník “Sokolovo Dukla”, relief, cca 1950 - 1955, patinovaná sádra, VHÚ, inv.č. XII-5139
Usmíření, 1955, pískovec, nadživotní, signatura, vstupní brána krematoria Motol
Rudoarmějec, do 1956, 2. pražský salon, Obecní dům, Praha, 1956 (kat., písemně), nezvěstné
Hráč na trubku, 1957, pálená hlína, 22 cm, Umění 1960/2 (reprodukce), nezvěstné
Olina, 1957, verze patinovaná sádra, bronz, 37 cm, Výtvarné umění 1960/2 (reprodukce), vlastnictví
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rodiny
Roentgenolog, 1949 – 1958, sádra, 50 cm, Výtvarné umění mladých výtvarníků Československa
1958, Praha, Brno (kat., písemně), nezvěstné
Pamětní deska padlým, cca 1955 - 1958, sádra, VHÚ, inv.č. XII-5138
Otakar Jaroš, 1955 - 1958, sádra, VHÚ, inv.č. XII-6473
Hlava Olgy Hejné, kolem 1957, pálená hlína, 26 cm, vlastnictví rodiny
Kameraman Harvan, 1958, cín, 30 cm, Výtvarné umění 1960 / 2 (reprodukce), vlastnictví rodiny
Hlava O. D., 1958, patinovaná sádra, 40 cm, Umění mladých výtvarníků Československa 1958,
Praha, Brno, 1958 (kat., písemně), vlastnictví rodiny
Malé torzo, 1958, cín, 13 cm, Výtvarné umění 1960/2 (reprodukce), sbírka doc. PhDr. Jiřího Šetlíka,
CSc
Černý akt, kolem 1958, patinovaná sádra, 72 cm, vlastnictví rodiny
Svlékající se, 1959, pálená hlína, 65 cm, Výtvarné umění 1960/2 (reprodukce), majetek rodiny
Česání, 1959, pálená hlína, 49 cm, Výtvarné umění 1960/2 (reprodukce), majetek rodiny
Večer I., 1959, dřevo, 60 cm, Miloslav Hejný: Plastiky, Výstavní síň Dílo, Ostrava, 1965 (kat.,
písemně), sbírka moderního sochařství NG
Pomník (kompozice), spolupráce ak. soch. Lumír Šindelář, do 1960, sádra, Plamen 1960/5
(reprodukce), nezvěstné
Dívčí hlava (Zuzana Hejná), do 1960, sádra, 28 cm, vlastnictví rodiny
Portrét „Valášek“, do 1960, cín, 39 cm, Umění 1960/2 (písemně), vlastnictví rodiny
Portrét Františka Ronovského, do 1960, Umění 1960/2 (písemně), nezvěstné
Portrét sběratele J. K. (pravděpod. Jiří Kaše), do 1960, patinovaná sádra, 7. pražský salon (kat.,
písemně), Lidové noviny 1960/11/? (reprodukce), nezvěstné
Torzo / Bubny, 1960, pískovec, 55 cm, Miloslav Hejný: Plastiky a kresby, Galerie na Karlově náměstí,
Praha, 1964 (kat., reprodukce), Kulturní tvorba 1964/20 (reprodukce), Miloslav Hejný: Plastiky,
Výstavní síň Dílo, Ostrava, 1965 (kat., písemně), Červený květ 1965/4 (reprodukce), Sochařská
bilance 1955 – 1965, Dům umění, Olomouc, 1965 (kat., reprodukce, nevystaveno), vlastnictví rodiny
Večer II., 1961, pískovec, 50 cm, Miloslav Hejný: Plastiky a kresby, Galerie na Karlově náměstí,
Praha, 1964 (kat., reprodukce), Miloslav Hejný: Plastiky, Výstavní síň Dílo, Ostrava, 1965 (kat.,
písemně), Červený květ 1965/4 (reprodukce), vlastnictví rodiny
Signál revoluce, do 1962, Kultura 1962/45 (reprodukce), nezvěstné
Výškový letec, do 1962, Kultura 1962/? (písemně), nezvěstné
Zápas, 1962, laminát, Miloslav Hejný: Plastiky a kresby, Galerie na Karlově náměstí, Praha (kat.,
reprodukce), Miloslav Hejný: Plastiky, Výstavní síň Dílo, Ostrava, 1965 (kat., písemně), Kultura
1962/? (písemně), nezvěstné
Válka, 1962, cín, Miloslav Hejný: Plastiky a kresby, Galerie na Karlově náměstí, Praha, 1964 (kat.,
písemně), Miloslav Hejný: Plastiky, Výstavní síň Dílo, Ostrava, 1965 (kat., písemně), Červený květ
1965/4 (reprodukce), nezvěstné
Člověk plamen, 1962 – 1963, sádra, vosk, 133 cm, Miloslav Hejný: Plastiky a kresby, Galerie na
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Karlově náměstí, Praha, 1964 (kat., reprodukce), Miloslav Hejný: Plastiky, Výstavní síň Dílo, Ostrava,
1965 (kat., reprodukce), Socha a kresba, Mánes, Praha, 1967 (kat., písemně), vlastnictví rodiny
Člověk plamen, 1963, VHÚ, inv.č. 6319
Živly / Dva živly / Hořící kámen, 1963, dřevo, 75 cm, Miloslav Hejný: Plastiky, Výstavní síň Dílo,
Ostrava, 1965 (kat., reprodukce), sbírka moderního sochařství NG
Znamení smyslu / Postavy / Dvě postavy, 1963, dřevo, 82 cm, Miloslav Hejný: Plastiky a kresby,
Galerie na Karlově náměstí, Praha, 1964 (kat., reprodukce), Miloslav Hejný: Plastiky, Výstavní síň
Dílo, Ostrava, 1965 (kat., reprodukce), vlastnictví rodiny
Ohňonoš, do 1964, cín, 32 cm, Miloslav Hejný: Plastiky a kresby, Galerie na Karlově náměstí, Praha,
1964 (kat., reprodukce, nevystaveno), Socha a kresba, Mánes, Praha, 1967 (kat., písemně),
vlastnictví rodiny
Potopa, 1964, dřevo, Miloslav Hejný: Plastiky a kresby, Galerie na Karlově náměstí, Praha, 1964
(kat., reprodukce), Miloslav Hejný: Plastiky, Výstavní síň Dílo, Ostrava, 1965 (kat., reprodukce),
Sochařská bilance 1955 – 1965, Dům umění, Olomouc, 1965 (kat., vystaveno, písemně), sbírka
Galerie Klatovy – Klenová
Země / Spící země, relief, 1964, pálená hlína, 110 cm, Miloslav Hejný: Plastiky a kresby, Galerie na
Karlově náměstí, Praha, 1964 (kat., reprodukce kresby), Miloslav Hejný: Plastiky, Výstavní síň Dílo,
Ostrava, 1965 (kat., písemně), Výtvarná práce 1965/1 (reprodukce), vlastnictví rodiny
Seskok, 1964, cín, Miloslav Hejný: Plastiky, Výstavní síň Dílo, Ostrava, 1965 (kat., písemně),
nezvěstné
Dva, 1964, cín, Miloslav Hejný: Plastiky, Výstavní síň Dílo, Ostrava, 1965 (kat., písemně), nezvěstné
Oheň stravující orla / Prométheovské variace / Prométheus, 1964, pískovec, Miloslav Hejný: Plastiky
a kresby, Galerie na Karlově náměstí, Praha, 1964 (kat., reprodukce), Miloslav Hejný: Plastiky,
Výstavní síň Dílo, Ostrava, 1965 (kat., písemně), Červený květ 1965/4 (reprodukce), Sochařská
bilance 1955 – 1965, Dům umění, Olomouc, 1965 (kat., vystaveno, písemně), sbírka Muzea umění
Olomouc
Živel (model, soutěžní návrh pro Jablonex), do 1965, sádra, 48 cm, Plamen 1967/4 (reprodukce),
vlastnictví rodiny
Sloup I, 1966, dřevo, Plamen 1967/4 (reprodukce), nezvěstný
Soutěžní návrh na kašnu „Portheimka“ (projekt), spolupráce ing. arch. Jaroslav Šusta, 1967,
projektová dokumentace, model, Umělci k výročí Října, Bruselský pavilon, Praha (kat., písemně),
Architektura ČSR 1968/7 (reprodukce), model ve vlastnictví rodiny
Sloup II, 1965 – 1968, dřevo, sbírka plastiky GhmP
Ideové a architektonicke řešení dostavby východního křídla radničního souboru na Staroměstském
náměstí (projekt, návrh hlavní fasády), spolupráce ing. arch. Jaroslav Šusta, ing. arch. Ladislav
Vrátník 1966 – 1969, projektová dokumentace, Architektura ČSR 1968/3 (reprodukce), sbírka
architektury NG
Kašna a dvůr pro františkánský klášter v Hostinném (projekt), 1967 – 1969, fotodokumentace,
vlastnictví rodiny
Anděl město, do 1969, polychromované dřevo, 105 cm, Mostra Internazionale di scultura all'aperto,
Fondazione Pagani, Castellanza, Itálie, 1969 (kat., písemně), vlastnictví rodiny
Spoutaný, do 1969, dřevo, 92 cm, Mostra Internazionale di scultura all'aperto, Fondazione Pagani,
Castellanza, Itálie, 1969 (kat., písemně), vlastnictví rodiny
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Závěsný reliéf, do 1969, chromovaný plech, budova Strojimportu, pracovna ředitele, Vinohradská 184,
Praha, stav neznámý
Dekorativní stěna (architektonický prvek), spolupráce Stanislav Kolíbal, 1969, sekaný beton,
Velvyslanectví ČR v Londýně
Památník obětem fašismu, Praha – Pankrác (projekt), spolupráce ak. soch. Stanislav Kolíbal, Ing.
arch. Zdeněk Rothbauer, 1969, projektová dokumentace, makety, vlastnictví rodiny, soutěžní maketa
ve sbírce GhmP zaniklá 2002
Zlatá brána (verze č. 1), 1969, pískovec, 130 cm, 2. pražský salon, U Hybernů, Praha 1969 (kat.,
reprodukce), Výtvarné umění 1969/9, 10 (reprodukce), vlastnictví rodiny
Zlatá brána (verze č. 2), 1970, trachyt, zahrada MŠ Mitušova 4, Ostrava, zaniklé 2010
Šroubovice, kolem 1970, vápenec, cca 3,5 m, sídliště Prosek, Praha, sbírka veřejné plastiky GhmP
Dekorativní stěna, kolem 1970, beton, 160 cm, sídliště Prosek, Praha
Začarovaný les (soubor 9 kusů), 1971 – 1973, dřevo, cca 2,4 m, hotel InterContinental Praha,
Pařížská, Praha (2 kusy), vlastnictví InterContinental Hotels Group, 7 kusů mimo ČR, pravděpodobně
rozptýlené
Bez názvu (Tordovaný sloup), od 1972, vápenec, cca 2,4 m, vlastnictví rodiny
Krb, 1971 – 1973, kov, cca 3,5 m, hotel InterContinental Praha, Pařížská, Praha, zaniklé 2016
Život (pomník, „In memoriam československé lezecké výpravy Peru 1970), spolupráce akad. arch.
Bohuslav Rychlink, Milan Vácha, do 1973, piskovec, cca 2 m, Tuklatská, Praha, sbírka veřejné GhmP
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