
 
 

Unie výtvarných umělců Plzeň 
se smutkem oznamuje, že dne 7. května 2016 

zemřel pan 
 
 

doc. ak. sochař František Pelikán  
sochař, designér, vysokoškolský pedagog, člen UVU Plzeň  

 
 

Narodil se 6. listopadu 1948 v Plzni a s městem, Plzeňskem a především s Rokycany spojil celý svůj život. Vystudoval 
Vysokou školu uměleckoprůmyslovou ve Zlíně, kde v ateliéru prof. Zdeňka Kováře absolvoval obor tvarování strojů a nástrojů. 
Studium ukončil v roce 1976 a za čtyřicet let práce v oboru průmyslového designu osvědčil své výjimečné kvality ve spojení 
svého výtvarného nadání a technického myšlení. Stal se uznávaným autorem průmyslového výtvarnictví nejen u nás. 

Ve své práci se František Pelikán soustředil především na design obráběcích strojů a dopravních prostředků, ale jeho 
výtvarná činnost měla širší rozměr. Spolupracoval s Ústavem pro výzkum motorových vozidel, se závody Škoda, Liaz, Tatra, 
s Výzkumným ústavem elektrokeramiky a dalšími závody. Navrhoval např. automobily, silniční stroje, vagóny pro železnici 
i metro, tramvaje, elektrickou lokomotivu a za svoji práci získával uznání a ocenění, realizaci v praxi. Práce Františka Pelikána 
byly charakteristické kultivovaným tvarem a vedly vždy ke vnímání krásy v užitém umění. 

Ak. sochař František Pelikán náležel k činorodým umělcům. Stál u zrodu regionální pobočky Design centra, která se 
díky jeho práci a v součinnosti s dalšími výtvarníky stala výrazným střediskem české průmyslové výtvarné kultury. Náležel 
k aktivním členům UVU Plzeň a pravidelně se zúčastňoval výstav a spolkového života. 

K Františku Pelikánovi také neodmyslitelně náleží působení pedagogické. Stál u samého počátku výuky designu na 
katedře výtvarné kultury PF ZČU, posléze pak na Fakultě umění a designu L. Sutnara, kde získal akademický titul docent. Byl 
studentům příkladem vlastní uměleckou prací i lidskými kvalitami, k nimž náležela slušnost, náročnost, smysl pro humor 
a podpora individuálního rozvoje každého z nich. Práce jeho posluchačů získávaly četná ocenění na domácích i zahraničních 
přehlídkách. Je velká škoda, že své studenty, které měl rád, tak brzy opustil. 

Odchod ak. sochaře Františka Pelikána přinesl smutek všem, pro něž byl přítelem, spolupracovníkem, dobrým 
člověkem. 

Čest jeho památce. 
 
Poslední rozloučení s doc. ak. sochařem Františkem Pelikánem se koná v pondělí 16. května 2016 v 11 hod. ve Velké 

obřadní síni plzeňského krematoria. 
  


