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I. CHARAKTERISTIKA PRAMENNÉ ZÁKLADNY A LITERATURY
Předkládaná

práce, svým obsahem regionálně-historická, je založena na široké základně
archivních zdrojů různého druhu. Heuristika byla soustavně prováděna v rozmezí let 1994-1999,
doplňkově potom v letech 2000-2007, a přinesla pro zvolené téma dostatečné množství podkladů;
existuje samozřejmě možnost pokračování v této práci, dalšího rozšíření pramenné základny
a bližšího výzkumu dílčích otázek, jednalo by se však v každém případě již jen o drobnosti,
jejichž detailní sledování není s ohledem na celek podstatné.
Charakter použitých zdrojů je ovlivněn faktem, že téma dosud postrádalo souhrnného zpracování
a že i dílčím problémům byla dosud věnována pouze mizivá pozornost; kromě několika popularisačních článků v denním tisku, v nichž bylo navíc po konfrontaci s archivními prameny zjištěno
množství nepřesností, existují pouze tři kratší odborné stati, které se otázkou pomníků zabývají,
a to jen ve velmi úzkém záběru.
Zvolené téma, v němž se prolínají dějiny politické a kulturní s dějinami umění, si vyžádalo
využití písemných pramenů mnoha diplomatických kategorií - korespondence, účetního materiálu, zápisů ze schůzí správních orgánů, podacích protokolů, kronik a jiných. Prostudovány byly
publikované i nepublikované vzpomínky a v hojné míře rovněž ikonografické podklady. Údaje
chybějící nebo v archivních pramenech nedohledatelné se často podařilo získat výpověďmi
pamětníků.

V bohaté míře bylo možno využít především fondů a sbírek Státního okresního archivu České
a to nejen fondy státních a samosprávných úřadů nižších instancí, nýbrž i spolkové
materiály a osobní fondy činitelů, podílejících se na vzniku pomníků. Ze Státního oblastního
archivu Třeboň se jako nejpřínosnější ukázal fond Policejní ředitelství České Budějovice, zvláště
jeho spolková agenda, a pro sledování nejmladšího období též fond Krajský výbor Komunistické
strany Československa v Českých Budějovicích. Bádání ve fondu Biskupský archiv České
Budějovice, kde by bylo možno očekávat podklady k pomníku biskupa Jana Valeriána Jirsíka,
skončilo s negativním výsledkem. Doplňující studium bylo uskutečněno rovněž ve Státním
okresním archivu Pelhřimov, kde se podařilo vysledovat dotud neznámé osudy legionářského
sousoší plukovníka J. J. Švece, a ve Státním okresním archivu Tábor. Z pražských archivů byl
vytěžen Archiv Národní galerie v Praze-Zbraslavi, v němž jsou deponovány osobní fondy
umělců, kteří vytvářeli sochy pro několik českobudějovických pomníků (J. V. Myslbek, B. Kafka
a K. Dvořák); mnoho důležitých údajů se podařilo získat také z osobního fondu JUDr. Augusta
Zátky, uloženého ve Státním ústředním archivu v Praze.
V jednotlivých fondech byly kromě spisového materiálu prohlédnuty i úřední knihy, a to zejména zápisy ze zasedání samosprávných orgánů, které svou výpovědní hodnotou mohou často
nahradit chybějící kroniku. Důležitým zdrojem se staly účetní knihy a podací protokoly, jejichž
prostudování se v několika případech ukázalo velmi prospěšným. Výslovně je třeba upozornit na
význam zpravidla podceňovaných podacích protokolů, s jejichž pomocí byl evidován oběh veškerých spisů - nabízejí proto jakési regesty (byť v té nejstručnější podobě) veškerých písemností,
z nichž se často zachovalo jen torzo.
Specifický informační zdroj představují evidenční karty pomníků a pamětních desek, uložené
u Památkového ústavu v Českých Budějovicích a v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích.
Přes svou neúplnost a nepřesnost v opisech textů lze tuto evidenci využít, neboť zachycuje stav
z počátku sedmdesátých let 20. století, a tudíž i mnoho dnes již neexistujících objektů.
Základem pro popis současného stavu pomníků, pamětních desek a byst se stal průzkum přímo
v terénu, ověření aktuální situace, pečlivý opis (transliterace) veškerých nápisů, fotodokumentace
a proměření objektu (v textu předkládané práce použity jen nejdůležitější rozměry). U již neexistujících artefaktů posloužily jako podklad pro popis pokud možno fotografie a pouze v několika
případech muselo být spolehnuto na starší literaturu nebo již zmíněné ne zcela přesné údaje
Budějovice,

v evidenčních kartách památkového ústavu a musea. Z tohoto pohledu může být význam před
kládané práce spatřován i v oboru epigrafiky.
Poznatky získané studiem archivních pramenů byly doplněny informacemi z literatury, přede
vším regionální. Množství cenných údajů se podařilo získat excerpcí dobových periodik, které
stojí na pomezí mezi prameny a literaturou.
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II. STRÁNKY Z POMNÍKOVÉ HISTORIE MĚSTA
Stavba pomníků nebo osazování pamětních desekje převážně záležitostí moderní doby, tedy
druhé poloviny 19. a zejména pak celého 20. století. Umělecká díla, pocházející z předchozích
staletí, vznikla většinou z náboženských, popřípadě estetických pohnutek, ajen výjimečně
glorifikují nějakou konkrétní světskou osobnost nebo událost. Nejstarším známým dílem tohoto
druhu v Českých Budějovicích je pamětní deska městského písaře Šimona Plachého z doby po
roce 1611, která představuje ojedinělou výjimku potvrzující pravidlo. Do definice pomníku
bychom s určitými výhradami mohli zařadit i mariánské sousoší, které bylo zřízeno roku 1716
na pamět' zachránění Českých Budějovic před morem; jeho význam v životě města však zůstával
spíše náboženský.
"Klasická" doba pomníků nastala ve druhé polovině 19. století a v Českých Budějovicích se
projevila vztyčením monumentální sochy zdejšího rodáka a průmyslníka, národnostně nestranného Vojtěcha Lanny. Najeho přípravě spolupracovali od poloviny šedesátých let zdejší Němci
i Češi, ale právě v tomto období se obě národnosti, žijící společně v jednom městě, začaly
výrazněji diferencovat. Vznikaly výlučně české a výlučně německé spolky, školy, průmyslové
podniky, rozštěpil se společenský, hospodářský i politický život. Tato situace se samozřejmě
nemohla neprojevit ani na "pomníkové" historii města. Zřetelně to dokládá již příklad bysty
císaře Josefa II., odhalené roku 1883 v atmosféře poznamenané nedávným vydáním Stremayrovýchjazykových nařízení, která ve vnějším úředním styku zrovnoprávnila češtinu s němčinou,
ale také pod vlivem stále více pronikající velkoněmecké myšlenky. Čeští Němci se cítili ohroženi
rostoucími hospodářskými i politickými právy Čechů v rámci Českého království, a snažili se
proto okázale demonstrovat své němectví. Za podobných okolností došlo k odhalení pomníku
Josefa II. v Rožnově, ale také v mnoha dalších jihočeských městech a obcích s německou
většinou.

V osmdesátých letech 19. století začala na české straně rozsáhlá akce, směřuj ící prostřednictvím
dobrovolných sbírek k postavení pomníku zasloužilému českobudějovickému biskupovi a zakladateli zdejšího českého gymnasia Janu Valeriánu Jirsíkovi. Za situace, kdy většinu v městské
správě tvořili příslušníci německé národnosti, však taková myšlenka neměla příliš nadějí na
úspěch: ačkoli se sešlo dostatečné množství finančních prostředků, městský úřad nevyhradil pro
umístění sochy žádné vhodné prostranství a zástupci přípravného sboru, kteří se nechtěli smířit
s kompromisním řešením, svou činnost přerušili.
Na důležitost, která byla pomníkům ve své době přikládána, poukazuje mimo jiné i ten fakt, že
v jejich přípravě se angažovali političtí předáci obou národností - na německé straně Eduard
Claudi a později Josef Taschek, na straně české pak JUDr. August Zátka, ale samozřejmě i mnoho jiných významných osobností veřejného života.
Ve značně dlouhém období od roku 1889 až do první světové války nebyly České Budějovice
obohaceny o žádné významnější pomníkové dílo, pomineme-li ovšem Jirsíkovu pamětní desku
osazenou v roce 1895 u biskupova hrobu. Na samém počátku 20. století lze potom zaznamenat
ojedinělou snahu poštovního úředníka Františka Miroslava Čapka o zřízení pomníku někdejšímu
purkmistru Ondřeji Puklicovi ze Vztuh, která však byla v samém zárodku potlačena JUDr. Zátkou jako druhořadá. Roku 1902 vznikl rovněž poněkud nereálný návrh na postavení důstojného
památníku hudebnímu skladateli Františku Zdeňkovi Skuherskému.
Během první světové války došlo na nádvoří českobudějovických kasáren k instalaci bysty
rakousko-uherského císaře Františka Josefa I. a vedle ní našlo své místo poprsí německého císaře
Viléma II., aby tak společně demonstrovaly těsné spojenectví obou říší. Zároveň s oslavou obou
monarchů však Budějovičtí nezapomínali ani na válečné utrpení běžných lidí ajiž roku 1916
začali uvažovat o zřízení památníku obětem války.
Charakteristická vlna odhalování pomníků padlým vojákům však přišla až po vzniku samostatné
Československé republiky. První pomník tohoto druhu na území jižních Čech vznikl již v létě
1919 v Třebotovicích u Českých Budějovic a následovaly památníky ve Čtyřech Dvorech, Su-
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chém Vrbném,

Kněžských

Dvorech, Novém Vrátě, Nových Hodějovicích a Mladém. Samotné

České Budějovice uctily své mrtvé teprve roku 1938.

Vznik československého státu však přinesl také snahu o zúčtování se symboly rakousko-uherské
monarchie a v pomníkové historii našeho města první obrat o 180 stupňů. V Českých Budějovi
cích byl již 28. října 1918 stržen pomník Josefa II. a vzápětí za ním následoval pomník téhož
císaře v Rožnově. Ne ve všech českých městech a obcích se však zachovali k Josefskému pomníku stejně, což vyvolalo zájem presidia Zemské správy politické v Praze, které 16. listopadu 1920
rozeslalo do jednotlivých okresů telegram následujícího znění: "oznamte ihned telegraficky kde
v okresu jeste stoji pomniky josefa druheho a udejte kde jsou zabedneny". Českobudějovická
okresní správa politická provedla šetření prostřednictvím četnických stanic a zjistila, že pomník
císaře Josefa II. se dosud nachází v Záboří a že na ostatních místech už byl zlikvidován 1).
V meziválečném období vzrostla obliba pomníků a pamětních desek, ale vzrostla také jejich
společenská funkce: staly se místem různých slavností a vzpomínkových akcí, většinou spojených s výročím vzniku republiky. Jako první umělecké dílo popřevratového období v Českých
Budějovicích byl veřejnosti roku 1919 předán pomník básníka Otakara Mokrého. Bezesporu
největším "pomníkovým" počinem této doby však bylo odhalení monumentální sochy Jana
Valeriána Jirsíka, kterou vytvořil přední český sochař Myslbek na náklady českobudějovického
spolku Beseda. Protože v Českých Budějovicích měl své sídlo 1. pěší pluk Mistra Jana Husi,
který původně vznikl jako legionářský v Rusku a zúčastnil se mimo jiné bitvy u Zborova, vznikly
zde ve druhé polovině dvacátých let také dva legionářské pomníky: roku 1927 Zborovský pomník
a o rok později památník se sousoším plukovníka Švece. Oba tyto monumenty měly tedy úzký
vztah k historii bojů na ruské frontě. Třicátá léta přinesla vleklý politický a umělecký spor
o postavení pomníku JUDr. Augusta Zátky ajeho konečné vztyčení roku 1936 na kontroversním
místě před radnicí. Snaha Spolku pro postavení pomníku T. G. Masarykovi skončila částečným
úspěchem - odhalením pamětní desky - ale zamýšlený monument prvního československého
presidenta se z finančních i politických důvodů realisovat nepodařilo.
Kromě velkých a nákladných pomníků se na několika budovách v Českých Budějovicích
objevily pamětní desky a bysty, které měly připomínat významné či méně významné osobnosti
veřejného života: byli mezi nimi například hudební skladatelé (Skuherský, Novotný, Jeremiáš),
literárně činné osoby (Tyl, Braniš), průkopníci techniky (Gerstner), ale také komunální politici
(Mayer, Taschek, Tůma), jejichž společným jmenovatelem byl užší životní nebo pracovní vztah
k našemu městu. Jednalo se především o národnostně české osoby a v menší míře také o Němce,
jak to ostatně odpovídalo tehdejšímu početnímu zastoupení obou národností. Ve dvou případech
šlo o připomenutí místa, kde působilo nějaké historicky pozoruhodné sdružení (Slovanská Lípa,
skauting).
Patrně nejvýrazněji zasáhl do osudů českobudějovických pomníků rok 1939; s příchodem nacistických okupantů jim nastaly těžké chvíle. Především vládní komisař Friedrich David, nově ustanovený do čela městské správy, začal hned po 15. březnu s odstraňováním připomínek českého
charakteru Českých Budějovic. Kromě názvů ulic se pozornost nacistických představitelů zamě
řila pochopitelně na pomníky a pamětní desky, a to v první řadě takové, které připomínaly exponované české osobnosti nebo přímo prvorepublikové politiky. Po několika měsících marného
boje za jejich zachování se ukázalo, že pro většinu z nich nebude v Protektorátu Čechy a Morava
místa: během léta a časného podzimu 1939 zmizel z Českých Budějovic pomník JUDr. Augusta
Zátky, plukovníka Švece a Jana Valeriána Jirsíka, Masarykova pamětní deska a další podobné
artefakty. Česká strana, representovaná výborem místní skupiny Národního souručenství, mohla
do vývoje událostí zasáhnout jen velmi omezeně, spíše byla v drobných ústupcích odkázána na
vůli okupantů.

Likvidace pomníků pokračovala v několika fázích i během následujících let: českobudějovické
policejní ředitelství například 9. července 1940 nařídilo odstranit z pomníků padlých všechny
nápisy nebo jiné součásti, které "nejsou v jakémkoliv významu slučitelny s dnešními státoprávními poměry". Nařízení se netýkalo neutrálních nápisů "Padlým ve světové válce", "Obětem
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světové

války" a podobně. Naproti tomu bylo třeba ujmen bývalých legionářů sejmout označení
k legiím, případně ijejich vojenskou hodnost. Dne 23. července 1940 vydal okresní
úřad příkaz k odstranění všech zbývajících připomínek presidenta Masaryka - názvů ulic, škol
a jiných budov, ale samozřejmě také pomníků a pamětních desek. Nerozhodovalo přitom, zda byl
pomník postaven T. G. Masarykovi jako státníku nebo jako vědci 2).
Následující vlna likvidace pomníků z let 1942-1943 již nesouvisela ani tak s politickou persekucí, jako spíše s nedostatkem surovin pro válečnou výrobu: vojenské rekvisice předepsané v listopadu 1942 se vztahovaly rovněž na pomníky, respektive najejich součásti zhotovené z příslušné
ho kovu. Veškeré tyto předměty se během června až srpna 1943 na základě zvláštního soupisu
shromažďovaly v okresní sběrně, umístěné v prostoru městského skladiště, které se nacházelo
u dnešní Mánesovy ulice naproti Hardtmuthově továrně. Rekvisicím podlehly měděné tabule
z pomníku padlým v Suchém Vrbném a málem také celý monument Vojtěcha Lanny z městského
parku; o záchranu Lannovy sochy se paradoxně zasloužil vládní komisař Friedrich David, kterého
jsme poznali jako nebezpečného "pomníkobijce" z roku 1939.
V období let 1939-1945 žádné nové pomníky nebo pamětní desky na území Českých Budějovic
nevznikly. Pouze z roku 1943 je ojediněle zaznamenán pokus o instalaci desky Vojtěchu Lannovi
najeho rodném domku a snaha vládního komisaře Davida o zřízení pomníku obětem první světo
vé války v přízemí Černé věže.
Naproti tomu poválečná léta patří mezi "pomníkově" nejúrodnější etapu v dějinách Českých
Budějovic, i když přímo na jejich začátku stojí destrukce monumentu Vojtěcha Lanny českými
obyvateli v květnu 1945 - jedinou příčinu k tomuto zákroku zavdal německý nápis najeho
podstavci. Snaha po uctění obětí jednoho z nejkrvavějších konfliktů v lidské historii našla své
naplnění v podobě pěti pomníků a pomníčků, ale především téměř tří desítek pamětních desek na
nejrůznějších veřejných budovách. Své mrtvé si takto připomněli zástupci úřadů, škol, průmyslo
vých podniků, vojenských posádek či spolků. Ani v následujících desetiletích bilancování výsledků druhé světové války neskončilo a projevilo se příležitostně například roku 1967 odhalením
pomníčku popraveným občanům za heydrichiády. O velkém a důstojném pomníku obětí fašismu
se uvažovalo ještě v polovině sedmdesátých let a s hromadnou deportací zdejších Židů do koncentračního tábora se Českobudějovičtí "pomníkově" vyrovnali teprve v roce 1992. Na území
Českých Budějovic se nacházejí rovněž dvě pamětní desky, připomínající příslušníky českoslo
venského zahraničního letectva v Anglii: jedná se o desku Františka Marka v budově Jihočeské
energetiky a desku Jiřího Maňáka najeho rodném domě v Široké ulici.
Objevilo se samozřejmě i množství symbolů majících připomínat osvobození Českých Budějo
vic: patřily mezi ně dvě improvisované pamětní desky, které byly zavěšeny již v květnových
dnech 1945, dále pietně udržované hroby nebo pomníčky Rudoarmějců na hřbitovech, monumentální pomník sovětských vojáků na ústředním hřbitově sv. Otýlie, dvě bronzové pamětní desky,
polní kanón umístěný na kamenném podstavci v městském parku nebo pískovcové sousoší
v areálu vojenské nemocnice. Poválečné období přineslo zcela přirozeně snahy o obnovu prvorepublikových pomníků a pamětních desek. Znovuodhalena byla Masarykova deska na radnici,
deska Národního výboru, Zátkova bysta a další, ale nákladnější pomníky - zejména pak Jirsíkův
- se v tak krátkém čase obnovit nepodařilo a doba po roce 1948 jim nepřála. Jediným větším
znovuinstalovaným dílem se stal Zborovský památník na nádvoří Žižkových kasáren. Kolem
přelomu čtyřicátých a padesátých let opět zmizely některé pamětní desky, které se ideologicky
neslučovaly s komunistickým režimem: z radniční fasády byla například znovu sňata deska T. G.
Masaryka, na jejímž příkladě lze vůbec dobře sledovat politické zvraty. Došlo rovněž k odstraně
ní bronzového poprsí JUDr. Augusta Zátky a takových pamětních desek, jež souvisely s legionář
skými nebo sokolskými tradicemi první republiky.
Padesátá léta přispěla do "pomníkové" historie Českých Budějovic jezdeckou sochou Jana Žižky
z Trocnova a pamětními deskami dvou slavných branců, kteří za první světové války sloužili ve
zdejších kasárnách - Klementa Gottwalda a Jaroslava Haška. V šedesátých letech se vlastní desky
dočkal slovenský partyzán Mirko Nešpor a někdejší českobudějovický purkmistr Ondřej Puklice.
příslušnosti
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Především

se však oživila diskuse o případném obnovení pomníků Jana Valeriána Jirsíka a Vojtě
cha Lanny. Rok 1968 přinesl oběma velikánům značnou naději, když se v souvislosti s přípravou
na reinstalaci Masarykovy pamětní desky objevil návrh na zřízení pracovní komise pro názvy ulic
a umist'ování pomníků. Tato komise skutečně 8. května 1968 vznikla 3).
O znovuinstalaci některých pomníků se uvažovalo ještě během roku 1969. Návrh najejich rozmístění v rámci města vypracovala komise školství a kultury při městském národním výboru
ajejí předseda František Vondráček o něm předložil zprávu v zasedání rady národního výboru
dne 30. července 1969; pro pomník Vojtěcha Lanny bylo zvoleno místo na levém břehu Vltavy
u Lannova rodného domku, Jirsíkův pomník měl být postaven na své původní místo pod Černou
věží a Zborovský pomník opět na nádvoří Žižkových kasáren.
Zatímco s obnovením pomníku Lannova a Zborovského se počítalo již najisto, ve věci sochy
J. V. Jirsíka nebylo dosud zcela jasno; důležitou roli zde hrála technická náročnost a s ní spojené
vysoké náklady. Členové rady vznesli rovněž několik kritických výhrad ke způsobu financování
těchto projektů, neboť komise ve svém původním návrhu předpokládala hrazení z rozpočtu
Technických služeb města. Tato možnost se zdála nelogická, a bylo proto doporučeno finanční
záležitosti ještě dořešit.
Mezitím však nastala sedmdesátá léta a s nimi tzv. normalisace. České Budějovice se ani tentokrát nedočkaly obnovení velkých pomníků a naopak se musely znovu rozloučit s Masarykovou
pamětní deskou, která vydržela viset na radnici až do jara 1970. Vítanou záminkou k jejímu
sejmutí se stalo kulaté výročí osvobození, kdy byla nahrazena deskou připomínající příjezd
sovětské armády. Shodou okolností připadalo na počátek sedmdesátých let ještě několik dalších
jubileí, jako například padesáté výročí prosincové generální stávky 1920 či stejné jubileum
založení Komunistické strany Československa. Krajský výbor strany si nechal zpracovat seznam
památných míst v dějinách dělnického hnutí a příslušné objekty byly potom označovány pamět
ními deskami: jednalo se o dvacet desek, odhalených z valné části během roku 1971 a ojediněle
pak v následujících letech. Na začátku sedmdesátých let se slavilo rovněž sto let od vzniku
Pařížské komuny; tato událost byla v Českých Budějovicích připomenuta dvěma pomníky
a jednou pamětní deskou, ale také několika dalšími způsoby - nové panelové sídliště, které se
právě začínalo stavět na Pražském předměstí, dostalo například název "sídliště Pařížské
komuny".
Uměleckou a ideologickou výzdobu města doplnily ještě dva pomníky významných komunistických politiků: v roce 1972 pomník V. 1. Lenina na Senovážném náměstí a o sedm let později
monument Klementa Gottwalda na nově dostavěném sídlišti ve Čtyřech Dvorech. Mezitím došlo
k odhalení památníku dělnického hnutí na Lidické třídě, jehož jádro tvoří mohutný balvan.
Zřízením sousoší sovětského a československého vojáka, které od roku 1980 stálo na nádvoří
vojenské nemocnice, jako by se komunističtí ideologové v Českých Budějovicích vyčerpali žádné další významné pomníkové dílo už během osmdesátých let nevzniklo.
Rok 1989 způsobil další výrazný zvrat, spojený se stržením Gottwaldovy sochy na českobudějo
vickém sídlišti, odstraněním pomníku V. 1. Lenina a během roku 1990 několika dalších pomníků
a mnoha pamětních desek. Od té doby pochopitelně vznikla celá řada nových děl, na nichž je
patrná alespoň částečná snaha po "odpolitisování" pomníků, vyvolaná zkušenostmi předchozích
desetiletí. Většinou se tak dostalo na osobnosti uměleckého a vůbec kulturního světa, jak o tom
svědčí například nově odhalený pomník Emy Destinnové či dvě bysty herců Jihočeského divadla.
Připomenuty byly rovněž ty oběti fašismu, které komunistická ideologie z nejrůznějších důvodů
tabuisovala: účastníci bojů na západní frontě či Židé. Ani novodobá pomníková historie Českých
Budějovic však nemůže být ušetřena konfliktů, jak se podle očekávání ukázalo na případu
pamětní desky obětem komunismu nebo na náhrobku zřízeném na paměť českobudějovickým
Němcům zahynulým v krátkém období po druhé světové válce. Nejvýraznější událostí v tomto
směru ovšem zůstává počin Klubu přátel Českých Budějovic, jenž nechal roku 1993 obnovit
monumentální pomníky biskupa Jirsíka a podnikatele Lanny, a ukázal tak, jakým způsobem lze
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hledat positivní stránky v dějinách města. Úsilí téže korporace o rehabilitaci monumentů JUDr.
Augusta Zátky a plukovníka Švece zůstalo z objektivních příčin prozatím bez výsledku.

II. 1. Chronologický přehled základních dat
po 1611 - zřízena pamětní deska Šimona Plachého
1663 - obnovena pamětní deska Šimona Plachého
1866,23. ledna - ustaveno Komité pro zřízení pomníku Vojtěcha Lanny v Budějovicích
1879,24. května - odhalen pomník Vojtěcha Lanny
1883, 24. února - založen Sbor pro vystavění pomníku biskupu Jirsíkovi
28. října - odhalen pomník Josefa II. v městských sadech
1889,23. června - odhalen pomník Josefa II. v Rožnově
1895,27. října - odhalena pamětní deska J. V. Jirsíka na Staroměstském hřbitově
1906 - neúspěšný pokus o založení Spolku pro postavení pomníku Ondřeji Puklicovi
1915, 21. srpna - položen základní kámen k pomníku císaře Viléma II. v kasárnách uherského
pluku
1918, 28. října - stržen pomník Josefa II. v městských sadech
1919, únor - J. V. Myslbek začal pracovat na soše biskupa Jirsíka
15. srpna - odhalen pomník Otakara Mokrého
14. září - odhalen pomník padlým v Třebotovicích
1920, 17. října - odhalen pomník padlým ve Čtyřech Dvorech
1922,25. června - odhalena pamětní deska J. K. Mayera
1923,8. července - odhalen pomník padlým v Suchém Vrbném
1925, 7. června - odhalen pomník parašutisty Antonína Ježka ve Čtyřech Dvorech
1926,5. září - odhalena bysta J. K. Tyla
28. září - odhalen pomník J. V. Jirsíka
21. listopadu - odhalena pamětní deska F. Z. Skuherského
1927, 10. července - odhalen Zborovský pomník
31. července - odhalena bysta JUDr. Augusta Zátky na jeho rodném domě
1928,8. ledna - odhalena bysta Josefa Taschka
12. srpna - odhalen pomník padlým v Novém Vrátě
21. října - odhalena pamětní deska Aloise Rašína
28. října - odhaleno legionářské sousoší plukovníka J. J. Švece
- odhalen pomník padlým v Nových Hodějovicích
20. prosince - založen Spolek pro postavení pomníku T. G. Masarykovi
1929, 18. ledna - při Národní jednotě po šumavské ustaven přípravný výbor pro postavení
pomníku JUDr. Augusta Zátky
19. května - odhalena pamětní deska Národního výboru
1932,28. září - odhalena pamětní deska Václava Novotného
1933 - zřízena pamětní deska F. A. Gerstnera a koně spřežky
1934,9. září - odhalena bysta JUDr. Augusta Zátky a pamětní deska Josefa Mrňávka v budově
české reálky
28. září - odhalena pamětní deska Josefa Braniše
1935, 20. prosince - odhalena pamětní deska T. G. Masaryka
1936,29. března - odhalena pamětní deska Bohuslava Jeremiáše
28. června - odhalena pamětní deska Slovanské lípy
29. června - odhalen pomník Ivana Ivanoviče Kulikovského
28. září - odhalen pomník JUDr. Augusta Zátky
1938 - proběhla výtvarná soutěž na návrh pomníku T. G. Masaryka
14. srpna - odhalen pomník T. G. Masaryka v Novém Vrátě
28. září - zrušeno slavnostní odhalení pomníku padlým na hřbitově sv. Otýlie
1939, 31. ledna - odhalena pamětní deska legionářům v učitelském ústavu
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začátek března

- rozebrán a ukryt Zborovský pomník
6. května - rozpuštěn Spolek pro postavení pomníku T. G. Masarykovi
4. července - sejmuta pamětní deska T. G. Masaryka
17. srpna - odstraněn pomník JUDr. Augusta Zátky
konec srpna - odstraněno sousoší plukovníka Švece
asi konec září - odstraněn pomník J. V. Jirsíka
1945, 2. července - znovu odhalen Zborovský pomník
1945-1967 - postupně odhaleno okolo 40 pamětních desek a pomníčků obětem druhé
světové války
1945-1955 - postupně zřízeno 6 pomníčků a pamětních desek sovětské armádě
1946,9. června - znovu odhalena pamětní deska T. G. Masaryka
1947,29. června - znovu odhalena bysta JUDr. Augusta Zátky najeho rodném domě
1947,28. října - znovu odhalen pomník T. G. Masaryka v Novém Vrátě
1949-1955 - projektován pomník J. V. Stalina
1951, 6. října - odhalen pomník Jana Žižky z Trocnova
1956, 7. listopadu - odhalen pomník sovětské armády na hřbitově sv. Otýlie
1958, podzim - odhalena pamětní deska Klementa Gottwalda
1959,24. dubna - odhalena pamětní deska Jaroslava Haška
1964 - odhalena pamětní deska Mirko Nešpora
1963-1968 - úsilí o obnovu pomníku Vojtěcha Lanny
1967,4. června - odhalena pamětní deska Ondřeje Puklice
1968 - úsilí o obnovu pomníku J. V. Jirsíka
1968, 15. července - potřetí odhalena pamětní deska T. G. Masaryka
1969, 19. dubna - odhalena pamětní deska na Jirsíkově gymnasiu
1970,9. května - odhalena pamětní deska sovětské armády na radnici
1970-1975 - postupně odhaleno 18 pamětních desek komunistickým funkcionářům,
představitelům komunistického odboje a dělnického hnutí
1971-1976 - zřízeny dva pomníky a pamětní deska Pařížské komuny
1972, 11. prosince - odhalen pomník V. I. Lenina
1975,8. května - odhalena pamětní deska sovětské armády na Vyšebrodském domě
10. května - odhalen památník dělnického hnutí a obětí fašismu s "balvanem"
na Lidické třídě
1979,24. května - odhalen pomník Klementa Gottwalda
1980 - zřízen pomník osvobození ve vojenské nemocnici
1989,29. prosince -likvidován pomník Klementa Gottwalda
1990,6. března - počtvrté odhalena pamětní deska T. G. Masaryka
30. března -likvidován pomník V. I. Lenina
1. září - odhalen pomník Emy Destinnové
28. října - znovu odhalena pamětní deska Národního výboru
1992 - iniciativa k obnově velkých pomníků J. V. Jirsíka a Vojtěcha Lanny
1992, 17. května - odhalen pomníček Jaroslava Charvátka
5. července - odhalen pomník obětem holocaustu
1993, září - odhalena bysta Karla Rodena
2. října - znovu odhaleny pomníky J. V. Jirsíka a Vojtěcha Lanny
1994,28. října - znovu odhalen pomník T. G. Masaryka v Novém Vrátě
1995, 5. května - odhalena deska obětem komunismu
14. listopadu - odhalena pamětní deska Vojtěcha Jandečky
1. prosince - znovu odhalena pamětní desky Šimona Plachého
1996, 2. února - odhalena pamětní deska padlým Sokolům
20. září - odhalena pamětní deska J. aJ. Maňákových
1997,8. února - odhalena bysta Romana Kratochvíla
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II. 2. Budějovické pomníky v číslech
Na úplný úvod si řekněme několik zajímavých údajů a čísel,jež se vážou k historii i přítomnosti
českobudějovických pomníků. Knížka, kterou právě držíte v ruce, zachycuje celkem 168 objektů;
do dnešních dnů se jich z tohoto počtu dochovalo 89, dalších 66 už neexistuje a zbylých 13
zůstalo pouze na papíře nebo v návrhu a nikdy nebyly realisovány. "Čistokrevných" pomníků je
mezi nimi 59, z čehož zhruba třetinu bychom pro jejich malé rozměry mohli označit spíše jako
pomníčky, i když hranici mezi oběma kategoriemi samozřejmě nelze jasně stanovit. Dalších 87
objektů našeho zájmu představují pamětní desky a konečně také existuje nebo existovalo 9 byst.
Abychom předešli otázkám po pomníkových "nej-", uveďme alespoň ta nejdůležitějš~.
Nejstarším artefaktem popsaným na stránkách této publikace je pam~tní deska písaře Simona
Plachého z první čtvrtiny 17. století, první skutečný pomník však v Ceských Budějovicích vznikl
až v roce 1879 a byla jím socha Vojtěcha Lanny. Který z budějovických monumentů je největší,
těžko určíme: nejrozsáhlejší plochu zaujímá památník dělnického hnutí a obětí fašismu před
dnešní vědeckou knihovnou (tzv. "balvan"), rekordní výšky naproti tomu dosahuje se svými
šestnácti metry pomník Pařížské komuny před obchodním domem Družba. Umělecky
nejhodnotnější je bezpochyby bronzová Jirsíkova socha od J. V. Myslbeka, dále Mokrého reliéf
v městském parku od Františka Bílka a vzpomeňme v této souvislosti také na zaniklý pomník
Augusta Zátky před radnicí, jehož autorem byl přední český sochař Bohumil Kafka.
Bez zajímavosti není sledovat dobu, která uplynula od vzniku pomníkové myšlenky až do její
realisace, tedy mezi počátkem přípravy a vlastním odhalením. Nejdéle trvala v případě Jirsíkovy
sochy - plných 43 let, ovšem s přestávkou způsobenou nepříznivými vnějšími okolnostmi. Čtvrt
století se čekalo na monument Augusta Zátky a třináct let byl připravován Lannův pomník.
Protože nejslavnějším okamžikem v historii každého pomníku bývalo a bývá vlastní odhalení,
případně znovuodhalení, je mu vždy věnována mimořádná péče. Ani výběr data, kdy bude
monument okázalým způsobem předán veřejnosti, neponechávali organisátoři náhodě: obecně lze
říci, že téměř vždy docházelo k odhalení v jarních, letních nebo časných podzimních měsících,
aby přítomní netrpěli zimou. Kromě toho mělo samo datum konání slavnosti většinou nějaký
symbolický význam - u pomníků připomínajících jednu konkrétní osobnost se termín odhalení
řídil často datem jejího narození nebo úmrtí. Od vzniku samostatné republiky se oblíbeným
datem odhalování pomníků a pamětních desek stal 28. říjen - takových případů se podařilo
zaznamenat celkem devět. Že byl 28. října veřejnosti předán také pomník císaře Josefa II. (1883),
je z tohoto hlediska úplná náhoda. Šest slavnostních odhalení bylo uskutečněno na den svatého
Václava, 28. září, a podobně jako v předchozím případě šlo vesměs o takové památníky a desky,
které měly nějaký vztah k české státnosti. Zborovský pomník se odhaloval v souvislosti s výročím bitvy u Zborova a čtyřdvorský pomník padlým byl podruhé slavnostně předán veřejnosti ve
chvíli, kdy uplynulo 35 let od vypuknutí první světové války. Pomníčky a pamětní desky obětem
fašismu se odhalovaly většinou náhodně, jak se je podařilo dokončit, a někdy také - i když
v překvapivě malé míře - v rámci květnových oslav osvobození. Příležitost předat
českobudějovické veřejnosti Žižkovu jezdeckou sochu poskytl Den československé lidové
armády. Začátkem sedmdesátých let bylo odhalování pamětních desek naplánováno tak, aby
se krylo s oslavami jubilea komunistické strany, prvního máje, prosincové stávky a podobně.
Zvláště během dvacátého století se střídala období mimořádné obliby památníků s dobami
pomníkové stagnace; oba jevy byly samozřejmě podmíněny historickými, společenskými
a politickými okolnostmi. První "pomníková horečka" nastala ve druhé polovině dvacátých let,
kdy docházelo v masové míře ke zřizování památníků padlým, ale také odhalování desek různým
osobnostem veřejného a kulturního života. Ve třicátých letech lze - hovoříme-li o Českých
Budějovicích - zaznamenat určitý pokles a za pomníkově "nejúrodnější" léta můžeme naproti
tomu označit období 1946-1947, kdy vyvstala přirozená potřeba uctít památku obětí nacismu.
Padesátá a šedesátá léta znamenala opět částečný útlum, stejně jako potom léta osmdesátá. Tím
spíše vynikne krátká etapa začínající normalisace, jejíž představitelé nechali (zejména během
roku 1971) pořídit pamětní desku takřka na každém rohu.
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S tématem pomníků jde ruku v ruce také jejich "životnost", tedy délka časového úseku, po který
a politická situace dovolí monumentům zůstávat na očích vveřejnosti. Vůbec nejdéle
vydržela malá destička s nápisem o přenesení ostatků sv. Auratiana do Ceských Budějovic, která
vlastně za více než tři století své nenápadné existence ani nikomu překážet nemohla. Nejméně
naopak vydržela pamětní deska legionářů v budově učitelského ústavu, k jejímuž odhalení došlo
poněkud nešťastně půl druhého měsíce před příchodem nacistických okupantů. Z "velkých"
pomníků měla nejkratší život socha Augusta Zátky před radnicí, která setrvala na svém místě
necelé tři roky. Umožní-li běh dějin návrat některého dříve strženého pomníku, ajsou-li pro to
zároveň vhodné podmínky materiální, nastává obvykle jeho znovuodhalení. Ve většině případů se
tak stalo dosud jen jednou, ale zaznamenáváme i několikanásobná pomníková zmrtvýchvstání:
takovým "recidivistou" je například pamětní deska T. G. Masaryka na radnici, která se během
šesti desítek let dočkala už pěti odhalení. Masarykův pomník v Novém Vrátě byl veřejnosti
slavnostně předán už třikrát a potřetí byla reinstalována rovněž pamětní deska Aloise Rašína.
společenská

Poznámky:
1) SOkA ČB, OkÚ ČB, kart. 25, presidiální spis Č. 586.
2) SOkA ČB, AO Suché Vrbné, kniha 2, Pamětní kniha obce Suché Vrbné (2. díl), s. 379.
3) SOkA ČB, MěMV ČB, RMěNV 8. 5. 1968, s. 9, bod 5.
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III. POMNÍK VOJTĚCHA LANNY
Vojtěch

(Adalbert) Lanna (1805-1866) - jeden z nejslavnějších českobudějovických rodáků u svého otce, loďmistra Thadeuse Lanny. Po otcově smrti získal do svého
vlastnictví loděnici u levého břehu Vltavy za Dlouhým mostem a založil prosperující podnik.
Do dějin dopravy se zapsal zesplavněním Vltavy a Labe, ale i jako nájemce provozu na
koněspřežce Budějovice - Linec. Lannova firma postavila několik mostů a železničních tratí,
Lanna stál u vzniku paroplavby v Čechách a železáren v Kladně, od roku 1850 byl prvním
presidentem českobudějovické obchodní a živnostenské komory, v roce 1v856 spoluzakladatelem
zdejší městské spořitelny a štědrým mecenášem dobročinných ústavů v Ceských Budějovicích.
začínal jako plavec

Jedenašedesátiletý lod'mistr ajeden z průkopníků průmyslového podnikání v Čechách, "vltavský
admirál" Vojtěch Lanna zemřel v Praze v pondělí 15. ledna 1866. Hned následujícího dne přines
ly noviny zprávu o jeho smrti, provázenou rozsáhlými nekrology, a 17. ledna se konal pohřeb.
Již v těchto dnech vyklíčila v Českých Budějovicích myšlenka uctít Lannovu památku zřízením
důstojného pomníku. Za tímto účelem se v zasedací síni radnice 21. ledna 1866 sešel starosta
města Eduard Claudi se svým náměstkem Kajetanem Kailem, městským radním a presidentem
zdejší Obchodní a průmyslové komory Josefem Schierem, Franzem Hardtmuthem, ředitelem
německé reálky Johannem Pastorem a sekretářem Obchodní a průmyslové komory JUDr. Franzem Eberlem. Myšlenka postavení Lannova pomníku se zrodila zřejmě právě v hlavě starosty
Claudiho. Přítomní pánové se rozhodli svolat na úterý 23. ledna schůzi, na níž by byl zvolen
zvláštní přípravný výbor, a pozvat ještě některé další významné osobnosti tehdejšího veřejného
života města. Otázku podoby a umístění budoucího pomníku ponechali otevřenou do doby, než
se ozřejmí finanční možnosti.
Druhá schůzka se konala 23. ledna opět za Claudiho předsednictví, bylo zde ustaveno Komité
pro zřízení pomníku V. Lanny v Budějovicích (Comité mr das A. Lanna Denkrnahl in Budweis)
a zvolen jeho výbor. V čele tohoto výboru stanul starosta Claudijako předseda, jeho zástupcem
se stal Karl Hardtmuth a pokladníkem Josef Schier, dalšími členy byli zvoleni ředitel Johann
Pastor, Dr. Eberle, Kajetan Kail, rytmistr Felix Rosenauer, advokát JUDr. Wendelin Rziha,
majitel kožedělné firmy August Knapp a majitel domu JosefWitauschek. Zasedání komité se
kromě těchto jmenovaných často účastnili i Josef Schnabel, Vinzenz Paschek, Johann Kneissl,
Johann Stegmann, Josef Rosenauer, Andreas Beer, Anton Eggert, knihkupec LudolfHansen
a jiní.
Členové přípravného výboru se rozhodli kooptovat do svých řad také významné představitele
budějovických Čechů - JUDr. Vendelína Grunwalda a Hynka Zátku, ajiž 23. ledna 1866 jim
proto zaslali zdvořilé pozvání. Oba jmenovaní nabídku vřelými slovy přijali. Současně s nimi byl
k členství přizván i biskup Jan Valerián Jirsík, jenž odpověděl poněkud obšírněji. Ve svém dopise
vyložil, že k uctění památky Vojtěcha Lanny jako velkého mecenáše a dobrodince Českých Budějovic by bylo vhodnější postavit sirotčinec, popřípadě ozdobený Lannovou bystou; k uskuteč
nění tohoto cíle by Jirsík věnoval veškeré své síly. Pokud ovšem trvá rozhodnutí vztyčit Lannův
pomník "z kovu nebo kamene", bude tuto myšlenku rovněž podporovat, ale její realisace se přímo
nezúčastní. Podle Jirsíkových slov bylo ve městě "množství mužů, kteří se provedení tohoto podniku budou věnovat s nadšením a náležitou dovedností". Prvořadým úkolem komité bylo zajistit
povolení k uspořádání sbírky na pomník. Hned ve středu 24. ledna 1866 proto zaslali Karlu
Hardtmuthovi do Vídně telegram, v němž mu jednak oznámili jeho volbu za člena výboru
a jednak ho požádali, aby zajistil souhlas ministerského předsedy Richarda hraběte Belcrediho
k vypsání subskripcí ve prospěch pomníku ve všech korunních zemích. Z důvodu odjezdu císaře
musela být Hardtmuthova audience u Belcrediho odložena až na pondělí 29. ledna. Byla však
úspěšná jen částečně, neboť ministerský předseda povolil subskripce pouze pro království České.
A protože jejich povolení patřilo do kompetence českého místodržitelství, obrátilo se komité na
tehdejšího místodržitele Antonína hraběte Lažanského.
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Pražské místodržitelství dne 31. ledna 1866 dodatečně schválilo vznik komité a zároveň povolilo
uspořádání sbírek na území Čech. Postavení pomníku Vojtěchu Lannovi tedy nebránily žádné
úřední překážky. Nikdo z přípravného komité však tehdy ještě nemohl tušit, že cesta k realisaci
této myšlenky potrvá více než třináct let. Zajišťování potřebných finančních prostředků po stavbu monumentu se rozběhlo hned v prvních únorových dnech. Zdejší tiskárna Augusta Gothmanna
dodala 1.500 kusů subskripčních listů, 550 zvláštních dopisních obálek, 500 letáků a další drobné
tiskoviny. Byl založen zvláštní účet u českobudějovické městské spořitelny 1).
Šestého února 1866 se komité obrátilo na 37 redakcí německých i českých novin a časopisů
z celých Čech s prosbou o uveřejnění "vyzvání", jehož text ve dvou odstavcích připomínal
zásluhy Vojtěcha Lanny a apeloval na případné dárce: ''Aby se památka na tohoto zasloužilého
i za hranicemi jeho vlasti chvalně známého muže potomstvu zachovala, jest zajisté nám, jeho
krajanům povinností, zříditi proslavenému tomuto muži trvalý, jeho důstojný pomník, a pro tož
sestoupil se v Budějovicích výbor, který na přátele a ctitele zesnulého prosbu vznáší, aby se
zúčastnili laskavě na subskripci, jenž má za účel zřízení pomníku Vojtěcha Lanny.
Vyvedení jakož i místo k postavení pomníku závisí od súčastnění-se na subskripci. Subskripce,
jakož i složené příspěvky buďtež zasílány na městskou radu v Českých Budějovicích nížepsanému
'Výboru' pro zřízení pomníku V Lanny, jenž obdržené příspěvky potvrdí a zároveň u veřejnost
podá". Text byl sestaven dvojjazyčně ředitelem Johannem Pastorem a rozeslán německým
novinám v německé verzi, českým periodikám česky. výzvu otiskla velká část ústředních
periodik, stejně jako noviny v nejdůležitějších českých městech 2). O úmyslu zřídit v jihočeské
metropoli pomník Vojtěchu Lannovi se tak mohli během února dozvědět čtenáři nejen v Písku,
Táboře, Praze, Plzni, Chebu, Karlových Varech, Mostu, Teplicích a České Lípě, ale prostřednic
tvím listů Bohemia, Hlas, Národ, Politik, Tagesbote a Národních Listů také v ostatních částech
Čech. Akce zaznamenala hned v příštích týdnech značný ohlas. Jako vůbec první příspěvek na
zbudování Lannova pomníku se na účtu komité objevily 14. února 1866 dva zlaté od Johanna
Zeidlera, aktuára okresního úřadu v Sokolově 3).
Osmého února 1866, rozeslalo komité stejnou prosbu také do sedmnácti vídeňských a lineckých
redakcí, a zároveň obeslalo 89 nejvýznamnějších průmyslových podniků v Čechách, na Moravě,
v Rakousku a Německu. Devatenáct z nich na výzvu reagovalo a v průběhu února až dubna
upsalo ve prospěch Lannova pomníku celkem 2.164 zlatých 45 krej carů, a to v částkách od 10
do 500 zlatých. Někteří podnikatelé poskytli příspěvek ze soukromého konta, jiní (zejména
společnosti) uspořádali sbírku mezi svými zaměstnanci. Největší částkou 500 zlatých přispěla
pražská firma Ruston & Com., po 200 zlatých věnoval Franz Rosenberger z Pasova či J. Bergmann mladší z Prahy. Turnovsko-Kralupsko-Pražská železniční společnost vybrala od zaměst
nanců 157 zl., Liberecko-Pardubická železniční společnost pak 152 zl. 45 kro Obnos ve výši 100
zl. subskriboval například cisterciácký klášter Vyšší Brod.
Sedmnáctého února byl osloven kníže Jan Adolf ze Schwarzenbergu, jenž o dva týdny později
složil 1.500 zlatých v hotovosti a odpověděl na výzvu komité zvláštním dopisem, z něhož lze
vycítit nestrojenou úctu k Vojtěchu Lannovi: "Také já jsem měl mnoho příležitostí poznat
zesnulého jako poctivého a charakterního obchodníka a sdílím všeobecný zármutek nad jeho
předčasnou ztrátou. Zcela proto souhlasím se snahou obyvatel královského města Budějovic,
kteří tomuto muži na znamení chvály jeho zásluh chtějí v jeho rodném městě zřídit pomník ...
a poukazuji k tomuto účelu obnos 1.500 zlatých; přičemž ale nemohu zatajit přání, že k umístění
tohoto pomníku by bylo vhodné zvolit místo před projektovaným budějovickým nádražím dráhy
císaře Františka Josefa, o jejíž realisaci se zesnulý vynikajícím způsobem zasloužil". Patrně právě
zde se objevil první konkrétní návrh na umístění budoucího monumentu; najeho prosazení však
Schwarzenberg nikterak zásadně nelpěl.
Komité využilo též vlivného postavení svého člena, zemského poslance Kajetana Kaila, a požádalo ho, aby provedl subskripci mezi ostatními příslušníky zemského sněmu. Na návrh Hardtmuthův bylo rozhodnuto vypravit deputaci k císaři Františku Josefu 1. a k arcibiskupu Bedřichovi
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ze Schwarzenbergu s prosbou o finanční podporu. Ve prospěch postavení Lannova pomníku byl
určen rovněž výnos ze zvláštního představení, konaného koncem února v českobudějovickém
městském divadle, a později také výtěžek z koncertu pěveckého sdružení Liedertafel.
Dvacátého února zaslalo komité subskripční listy významným členům českých šlechtických
rodů: hrabatům Rudolfu Kinskému, Ernestu Waldsteinovi, Jaromíru Černínovi, Georgu
Buquoyovi, Karlu Chotkovi, Eugenu Černínovi, Maxmiliánu Vrietsovi, Ernestu HoyosSprinzensteinovi, Hugo Nostitzovi a rodině S~ilernů. Z oslovených aristokratů přispěl hrabě
Chotek 200 zlatými, Waldstein 100 a Eugen Cernín 50 zlatými.
Závěrem února vyzvalo komité k subskripci dalších 48 českých, rakouských a německých
průmyslových firem; přestože tentokrát se prosba nesetkala s takovým ohlasem, přišlo od
několika z nich celkem 620 zl. Všechny následující žádosti na adresu podnikatelů dopadly
neúspěšně.
Předposledního

únorového dne byli požádáni o příspěvek další čeští šlechtici - knížata Trautmannsdorf, Windischgratz, Fiirstenberg, Paar, Colloredo-Mannsfeld, rytíř Karl Gundacker
Suttner a baron Geymiiller. Poslední jmenovaný upsal ve prospěch Lannova pomníku 200 zl.
a kníže Paar 50 zl. (oba byli držiteli významných jihočeských velkostatků). Zatímco někteří
vyzvaní aristokraté prosbu oslyšeli, jiní naopak, ač neosloveni, zasílali na účet českobudějo
vického komité značné sumy. Patřila mezi ně například hraběnka Marie Waldsteinová rozená
ze Schwarzenbergu nebo Anton rytíř von Fernkorn. Podobně přispívalo také mnoho podnikatelů,
kteří nebyli přímo požádáni. V různých městech se také našli Lannovi příznivci, kteří vybírali na
pomník mezi obyvateli a výtěžek potom posílali do Českých Budějovic.
V samotných Českých Budějovicích mezitím probíhala sbírka pouze po relativně malých část
kách, zato však s větším nadšením. Rovněž přispěvatelů tu bylo mnohem více: sumy ve výši 1-5
zl., zřídka ale i 10 zl. darovali příslušníci starých budějovických rodin Knappů, Haasů, Nedbalů,
Neveklovských, Rosenauerů a Wunderlichů, mezi dárci bychom našli jména Hansen, Eggert,
Netter, Stulík, Taschek, Ritt, LowenhOfer, Krátký, Mallner, Achatz, Neuwerth, Nader či Jakob
von Herminenthal. Vesměs šlo o zdejší zámožné obchodníky nebo statkáře. Významnějšími
obnosy přispívali ovšem českobudějovičtí továrníci - například Fiirth 15 zlatými a Hardtmuth
dokonce 100 zlatými. Stejně vysokou částku jako Hardtmuth zaslal také poslanec říšské rady
Wenzl Rosenauer z Českých Budějovic.
Prostřednictvím téhož Rosenauera se na subskripcích ve prospěch Lannova monumentu podíleli
také další zámožní podnikatelé ajiné významné osobnosti, především z Vídně. Prokurista firmy
Lanna Moritz Grobe například věnoval značnou sumu 5.000 zlatých a JUDr. Anton Banhans,
ústřední hospodářský ředitel hraběte Waldsteina a známý podporovatel železničního podnikání,
rovných 2.000 zlatých. Tito štědří dárci však zároveň požadovali, podobně jako již dříve Schwarzenberg, aby byl Lannův pomník postaven poblíž projektovaného českobudějovického nádraží
a odhalen současně se slavnostním zahájením provozu na trati Budějovice-Vídeň. Otázku umístě
ní však komité ponechalo stále otevřenou, alespoň do doby, než stavba nádraží více pokročí.
Mimo vlastní finanční příspěvky se objevilo i několik věcných závazků. Wenzl Rosenauer se
kupříkladu zavázal bezplatně převézt kamenné kvádry pro podstavec, jestliže ovšem bude materiál objednán v hausenberském kamenolomu v Bavorsku. Kníže Jan Adolf ze Schwarzenbergu
projevil ochotu provést kolem budoucího pomníku na vlastní náklady odpovídající parkovou
úpravu. Již několikrát zmíněný poslanec Rosenauer si svou aktivitou zajistil nepopiratelně velké
zásluhy o pomník Vojtěcha Lanny. V létě 1866 začal právě on, snad poněkud předčasně, jednat
se sochařem Antonem von Fernkorn o nákladu na případné zhotovení monumentu. Mezitím však
v komité prosadil JUDr. Rziha návrh, na jehož základě mělo být v otázce výběru umělce postupováno uváženě a opatrně, především pokud se týče ceny. Bylo rozhodnuto vyžádat si nejdříve od
více sochařů rozpočet.
Teprve když se nashromáždilo dostatečné množství finančních prostředků, mohla být práce na
pomníku konečně zadána. Komité zvolilo pro tento náročný úkol poměrně mladého, ale tehdy
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již známého a zkušeného sochaře a architekta, vídeňského profesora Franze Xavera Ponningera
(1832-1906), jenž právě v roce 1866 převzal po svém učiteli Fernkornovi vedení c. k. umělecké
slévárny kovů ve Vídni a nabídl provedení práce na Lannově pomníku za celkovou sumu 20.500
zlatých.
V polovině roku 1868 dok,?nčil Ponninger skicu budoucího monumentu a její fotografie zaslal
dne 29. července 1868 do Ceských Budějovic. Zároveň informovalo svém úmyslu dále plasticky
rozčlenit celý sokl a zvláště velké plochy jeho dolní části, do nichž hodlal vložit čtyři pilastry.
Kromě toho měla být mezi spodní široký sokl a horní sloupovitou nástavbu vložena ještě jedna
malá, čtverhranná část, čímž by celá komposice získala na harmoničnosti. Co se týče rozměrů
Lannovy sochy, určil jí Ponninger jedenapůlnásobek životní velikosti.
Sochař zároveň předložil své představy o podobě alegorického reliéfu, který měl obepínat horní
část podstavce a který byl již naznačen na skice: k vyjádření jednoduchosti dřívější výroby
a obtíží obchodu, které Lannova činnost pomáhala úspěšně překonat, zvolil postavu starce s pilou
a sekerou, který odpočívá na kameni, o jehož jednu stranu by byl opřen znak města Českých
Budějovic. Výjev měla doplňovat mohutná jedle, zakořeněná v kameni, a rostliny vyrůstající
z padlého kmene. S uvolněným postojem starce by kontrastovala figura mládence, stojícího se
sekerou u rozestavěné lodi, k němuž se obrací alegorická postava Vědy. Poněkud z pozadí se
měly k tomuto mládenci vinout dvě vodní víly, představující soutok Vltavy s Labem. Na tuto
skupinu pak měl navazovat symbolický výjev Obchodu, znázorněného opět mladíkem, jenž sedí
na balíku jakéhosi zboží a své produkty mu předávají alegorické figury Hornictví a Hutnictví.
V další části reliéfu by se nacházela alegorie železniční dopravy, zpodobněná ženskou postavou
s dětmi; děti měly nést hlavní atributy železnice. U nohou této skupiny by spočívaly postavy
Hojnosti a Blahobytu, mající u sebe roh hojnosti. Jejich pozadí by tvořilo schodiště monumentální budovy, představující metu lidského snažení. Celý reliéf tedy měl alegoricky vyjadřovat
nejdůležitější oblasti Lannovy činnosti - průmysl, vodní dopravu, obchod a železnici. Oproti
svým původním představám však Ponninger skladbu tohoto reliéfu později poněkud upravil,
i když základní myšlenka zůstala zachována.
V listopadu 1869 obdrželo komité od Ponningera zprávu, že práce pokročily dosti daleko
a v nejbližší době bude pomník dokončen. Všichni, kteří se do té doby prostřednictvím subskripčních listů slíbili podílet na financování monumentu, byli nyní požádáni o zaslání upsaných
obnosů. Během prosince 1869 a počátkem následujícího roku potom tyto částky postupně
přicházely na účet komité. Jak se ale záhy ukázalo, byl to poněkud předčasný spěch - Ponningerovo dílo totiž ještě zdaleka nemělo konečnou podobu a kromě toho začínalo být zjevné, že
vídeňský umělec se svou prací nikterak nepospíchá.
V průběhu následujících tří let přicházely od Ponningera pouze vyhýbavé zprávy, v nichž větši
nou ujišťoval komité a městskou radu (do přípravy pomníku se totiž stále větší měrou vkládala
také městská správa), že práce postupují úspěšně kupředu. Často ale informoval i o poměrně
zásadních změnách, které provedl nejen v detailech svého díla, nýbrž i v jeho rozměrech a celkové komposici. Samotnou Lannovu sochu například v říjnu 1872 zvýšilo 1 vídeňskou stopu a 3
palce (tj. 39,51 cm) a podstavec zároveň zvětšil oproti původním představám o sedminu.
Výsledek však zatím zůstával v nedohlednu a českobudějovická veřejnost začínala být znepokojena. Od první poloviny roku 1872 se na adresu komité množily upomínky a objevily se i první
ironické články v místním tisku. Ačkoli zdlouhavý postup prací mohl snižovat důvěru ve zdařilé
dovršení díla, stále ještě přicházely finanční příspěvky a ke 4. červenci 1872 se na kontě nacházela suma 21.278 zlatých 5 krejcarů. Veškeré provozní náklady, tisk letáků a poštovné do té doby
obnášely pouhých 78 zl. 86 kro Koncem srpna 1873 přijal Ponninger za svou práci první splátku
ve výši 4.000 zlatých 4).
Členové přípravného komité byli v této chvíli přesvědčeni, že odlití pomníku do konečné podoby
proběhne v září následujícího roku. Jejich víru však nesdíleli někteří novináři. Své rozhořčení nad
zdržováním přípravných prací dávali najevo například redaktoři a dopisovatelé Budweiser Kreisblattu: "Bezmála deset let již uplynulo od skonu pro Budějovice nezapomenutelného Adalberta
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Lanny. Hned po smrti tohoto šlechetného muže se v Budějovicích sestoupilo komité, které si
vytklo vysoce čestnou úlohu, zřídit °velkému mužio v jeho rodném městě pomník, stejně tak čestný
jako důstojný. Od té doby uběhlo nyní již téměř celé desetiletí, a pomník - stále ještě vzniká!
Komité svého času uspořádalo k tomuto účelu sbírku, která se, alespoň pokud vím, setkala se
značným úspěchem, a syn zesnulého, pan Adalbert rytíř Lanna navíc prohlásil, že chybějící obnos
rád uhradí ze svého. Co je nyní s Lannovým pomníkem? Spí snad komité tak dlouhým spánkem
spravedlivých že se během tak dlouhé doby nepřimělo k aktivnímu jednání? Nenajde se v Budějo
vicích nikdo, kdo by tuto záslužnou záležitost vzal do svých rukou a přivedl ke konečnému výsledku, poté co o sobě laskavé komité nedává ani slyšet ani vidět! Věru, jestliže Budějovičtí sami ve
svém středu nedokážou uchovat nesmazatelnou památku svého dobrodince, 'dobrého Lanny',
jestliže na tom ani klidně odpočívajícímu komité nezáleží - Lannovo jméno bylo v Budějovicích
dávno zapomenuto!" 5). Tento článek, uveřejněný pod titulkem "Wenig Eile mit viel Weile"
(Málo spěchu a mnoho času) zcela přirozeně vyvolal obrannou reakci představitelů komité, kteří
nechali otisknout zprávu o dosavadním stavu přípravných prací. Skutečností přitom zůstávalo, že
k uzavření definitivní smlouvy mezi českobudějovickým komité a vídeňskou státní slévárnou,
representovanou Franzem Ponningerem a Josefem Rohlichem, došlo teprve 5. dubna 1874 6).
Protože nespokojenost českobudějovického obyvatelstva rostla, určilo komité ve své schůzi dne
1. dubna 1874 konečný termín dodání pomníku na září 1875. O deset dnů později začalo podnikat
také potřebné kroky k zajištění kamenného podstavce; obrátilo se na Scheerdinger Granit-Actiengewerkschaft, odkud však odpověděli, že jsou schopni dodat jen neopracované kvádry libovolné
velikosti a doporučili raději kameníka J. Klingera z bavorského Vilshofenu.
Pravděpodobně sochař Ponninger však nakonec prosadil kamenického mistra Erharda Ackermanna z bavorského Weissenstadtu, se kterým už dříve spolupracoval a měl s ním dobré zkušenosti. Sám také pro Ackermanna vypracoval plány budoucího podstavce. Bavorský kameník
Erhard Ackermann předložil 11. července 1874 rozpočet na zhotovení kamenného soklu podle
Ponningerových disposic: práci provedenou z červené žuly vyčíslil na 4.100 zlatých, zatímco
syenitový sokl by bylo 950 zlatých levnější. I přes tento značný cenový rozdíl byla přijata první
varianta, patrně pro větší barevnou působivost. Červená žula, kterou použila Ackermannova
firma k výrobě soklu pro Lannův pomník, pocházela z lomů na svazích bavorského pohoří
Fichtelgebirge.
Mezitím, koncem května 1874, předložil Ponninger jednoduchý plánek základů budoucího
monumentu, aby mohlo být popřípadě započato s jejich kopáním. Nejprve však muselo být
určeno definitivní místo pro Lannův pomník. Za tímto účelem se v Českých Budějovicích dne
4. srpna 1874 sešli představitelé komité s Franzem Ponningerem a zástupcem firmy Lanna
Friedrichem von Leuzendorf, švagrem Vojtěcha Lanny mladšího. Diskutováno bylo především
o návrhu ředitele vídeňského zahradnictví Dr. Rudolfa Siebecka, proti němuž vystoupil sochař
Ponninger s doporučením, aby byl pomník vztyčen na prostranství mezi Kanovnickou a Lannovou ulicí (tedy v podstatě tam, kde byl později skutečně postaven). Komité s tímto návrhem
souhlasilo, čímž bylo definitivní místo vytýčeno. Ještě několik měsíců sice trvaly spory mezi
Ponningerem a Dr. Siebeckem, jenž stále prosazoval svou původní představu (bohužel se
nepodařilo zjistit, o jaké místo přesně šlo), ale neshodu vyřešil Ponninger v polovině listopadu
1874 zasláním dobrozdání od vrchního stavebního rady profesora von Feutela.
Ani následující rok nepřinesl očekávané dokončení Lannova pomníku, přestože již 6. května
1875 oznamoval Ponninger českobudějovickému starostovi Claudimu, že příprava postupuje
rychle kupředu a že v krátkém čase se bude moci začít s odléváním bronzového podstavce
(neurčité slovní spojení "v krátkém čase" se však vyskytuje téměř v každém Ponningerově dopise). Sochař však průběh prací zdržoval opakovanými zásahy do původního projektu a měnil
i vzhled kamenného podstavce; úpravou profilace římsy v dubnu 1875 například zasáhl do díla
kameníka Ackermanna, a způsobil tak mimo jiné zvýšení finančních nákladů. Ujišťoval přitom
starostu Claudiho, že tyto změny povedou ke zkrášlení Lannova monumentu.
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Zájem českobudějovické veřejnosti ale nutil městskou radu a komité k uspíšení příprava ke
stanovení termínu odhalení na září 1875. V jarních měsících již byla v plném proudu parková
úprava okolí budoucího pomníku a byly vykopány a vyzděny základy pro monument. Materiál
k tomuto účelu dovezla místní zasilatelská firma Ferus a 25 sudů vápna dodal J. G. Buchauer.
Z vídeňské slévárny však po celé měsíce nepřicházely žádné příznivé zprávy, a naděje na odevzdání díla do září proto pohasly.
S blížícím se desátým výročím Lannovy smrti přibývalo rozhořčení na straně obyvatel Českých
Budějovic. Začátkem září 1875 proto městská rada vyzývala Ponningera k urychlení prací. V té
době byla již dokončena část městského parku, v níž měl být Lannův pomník umístěn, a předsta
vitelé města počítali se zahájením stavby podstavce ještě před příchodem zimy.
I když příprava kamenného soklu vázla poněkud méně než práce na bronzových částech
pomníku, přece jen nepostupovala uspokojivým tempem. Koncem září 1875 jeho zaměstnanci
stále ještě odlamovali potřebné kvádry a o dva měsíce později byl Ackermann hotov teprve
zhruba s třetinou svého díla.
Třetího prosince 1875 podával Ponninger zprávu, že postava Vojtěcha Lanny je již téměř dokončena až na zřasení šatů a hlavu. Protože provedení Lannovy hlavy považoval umělec přirozeně za
jednu z nejnáročnějších součástí práce, ponechal si ještě nějaký čas k podrobnému studiu a zároveň požádalo zapůjčení olejového obrazu s Lannovým portrétem, který se nacházel v rodném
domku Vojtěcha Lanny v Českých Budějovicích a byl dílem zdejšího portrétisty Bartoloměje
Čuma 7). Co se týče podstavce, byly právě dokončovány definitivní modely jeho součástí a podle
Ponningerových slov mohly být ještě před koncem roku připraveny k odlití. Na základě jeho
žádosti nechala městská rada 17. prosince odeslat do Vídně nejen portrét, nýbrž i Lannovu
sádrovou bystu. Sochař velmi oceňoval především věrnost obrazu a jeho detailní provedení 8).
Během prvních měsíců roku 1876 dokončoval Ponninger definitivní úpravy postavy a rovněž
některé menší díly bronzového podstavce. Největší úsilí však věnoval ztvárnění hlavy pro sochu
a již při jejím dokončování sklidil pochvalu mnohých svých přátel, kteří Lannu dobře znali.
Přesto počátkem dubna vyjádřil přání, aby se někdo z komité přijel podívat do jeho vídeňského
ateliéru a výsledek práce osobně ohodnotili, neboť po odlití do sádry už nebude možné provádět
jakékoli změny. Zároveň informoval, že kamenický mistr Ackermann se právě zabývá leštěním
poslední součásti soklu a že své dílo zašle do Českých Budějovic se začátkem stavební sezóny.
Tento Ponningerův dopis z 12. dubna 1876 byl první zprávou o postupu prací po celých čtyřech
měsících, aje proto pochopitelné, že tlak českobudějovické veřejnosti se dále stupňoval. Příprav
né komité dospělo k závěru, že bude třeba zahájit alespoň stavbu soklu, aby mohlo být oficiálně
oznámeno započetí prací. Současně také pověřilo Petra Steffense ze Zlaté Koruny, někdejšího
Lannova přítele a příznivce, aby při příležitosti své návštěvy Vídně zavítal do umělcova ateliéru
a zhlédl hotové části díla.
S vědomím Ackermannova příslibu se komité snažilo uklidnit obyvatelstvo Českých Budějovi
cích ujištěním, že stavba podstavce začne v létě. Před polovinou července 1876 však městská
rada a komité musely s prázdnýma rukama čelit stále ostřejším výčitkám veřejnosti, a znovu
proto urgovaly oba tvůrce pomníku. Ponninger ve své odpovědi z 19. července omlouval Ackermanna tím, že při tak velké a komplikované zakázce lze několikaměsíční zpoždění omluvit.
Ackermann byl podle sochařových slov již téměř hotov s celým podstavcem a pracuje na balení
jednotlivých kusů: "Již nejsou žádné pochybnosti, že to budoujižjen dny, nanejvýš týdny a podstavec bude přivezen do Budějovic". Ve skutečnosti však uplynul téměř celý další rok.
Po opětovné urgenci městské rady 20. listopadu 1876 Ponninger poněkud vyhýbavě odpověděl,
že u tak rozsáhlé umělecké práce není možné předem odhadnout nebo dokonce přesně určit
termín dokončení. Odvolával se na příklad Schillerova pomníku, na němž pracoval tvůrce devět
let, ale který byl přitom méně náročný než monument Vojtěcha Lanny. Jako další objektivní
důvod k prodlevám uváděl tu skutečnost, že jako ředitel státní slévárny je povinen upřednostnit
státní zakázky před všemi ostatními. Kromě toho současně pracoval na monumentálním pomníku
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arcivévody Johanna a na Zelinkově pomníku, takže musel svůj čas rozložit. S naprostou jistotou
se však zavázal, že během zimy dohotoví předlohu, podle níž bude na jaře odlita bronzová socha
.
i podstavec, a že v pozdním podzimu bude Lannův pomník určitě stát.
Během následujícího půlroku příprava monumentu nijak viditelně nepokročila a kritik na stránkách českobudějovického tisku přibývalo. Opakovala se pouze Ponningerova ubezpečení, že
"v krátkém čase" bude s uměleckým zpracováním a odlitím do bronzu hotov. Na začátku léta
1877 se již českobudějovická městská rada i komité vzdaly naděje na dokončení celého díla ještě
v průběhu roku 1877, určily termín odhalení pomníku na 31. května 1878 a stále více na vídeň
ského sochaře naléhaly.
Dílčím úspěchem, vedoucím k mírnému uklidnění veřejnosti, se stalo dokončení soklu kamenickým mistrem Ackermannem: 7. června 1877 byl žulový podstavec budoucího Lannova pomníku
dopraven do železniční stanice Falls-Gefrees, vzdálené asi p~tnáct kilometrů západně od Weissenstadtu, naložen na nákladní vagón a odeslán po dráze do Ceských Budějovic. Když vlak se
sedmnácti velkými kusy budoucího soklu o celkové hmotnosti 1,125 tuny dorazil ll. června do
jihočeské metropole, vzbudil nejen náležitou pozornost veřejnosti, ale také naději na úplné
dokončení pomníku v příštím roce 9).
Při svém osobním pobytu v Českých Budějovicích kolem poloviny září 1877 Ackermann navrhl,
aby byla kamenná součást soklu postavena ještě před koncem roku a nabídl pomoc své firmy.
Vzápětí svou nabídku ještě upřesnil v tom smyslu, že pošle dva ze svých nejlepších zaměstnanců.
O měsíc později oznamoval, že jeho lidé právě sestavují v Praze pomník Josefa Jungmanna a že
po dokončení této práce (na sklonku října) mohou přijet do Českých Budějovic. Ackermann
prosazoval brzké dokončení soklu především z toho důvodu, aby se kameny usadily ještě před
nástupem zimy. Českobudějovická městská rada však zatím nechala jednotlivé součásti podstavce pro Lannův pomník opatřit bedněním, a zabezpečit je tak před vlivem mrazů 10). Práce na
místě budoucího pomníku se sice již 15. října 1877 za velké pozornosti obyvatel rozběhly, ale
byly vzápětí zastaveny 11). Kamenný sokl však měl na delší dobu zůstat jedinou dokončenou
součástí Lannova monumentu. Umělecká ani slévačská práce zatím přes veškeré ubezpečování
nespěla ke svému konci a představitelům komité, městské radě i českobudějovickému obyvatelstvu pozvolna docházela trpělivost. Zatímco oficiální korespondence s vídeňskou slévárnou byla
vedena vždy v patřičně uctivé formě, dovolili si zdejší novináři uveřejnit ironické články, ostře
kritisující nastalou situaci: ''jestliže od dotyčné strany nebude konečně vyvinuta energie, je jisté,
že přímo posměšná a žertovná hra, kterou si architekt a umělec pan Pdnninger dovoluje proti
naší obci provádět, povede k definitivnímu konci. Bylo nám totiž sděleno od očitého svědka, který
Pdnningerův ateliér navštívil, že s výjimkou hlavy neníještě nic hotovo a že o brzkém dokončení
pomníku nemůže být ani řeči. Myslí si Pdnninger, že trpělivost jeho zákazníka je nevyčerpatelná?" 12). Posledního listopadu 1877 Ponninger s Rohlichem oznámili, že hotové dílo přijde do
Českých Budějovic nejpozději v prosinci 1878 a za každý měsíc zpoždění si strhnou z celkové
ceny 50 zlatých. V této době již byl dokončen a ciselován celý spodní díl bronzového podstavce
s volutami, stejně jako část hlavní římsy. Modelování Lannovy postavy pokročilo údajně tak
daleko, že se předpokládalo její úplné dokončení v březnu 1878. Ponninger opět omlouval své
zpoždění, tentokrát s odvoláním na přední evropské umělecké autority: profesor Halmel z Drážďan tvořil sochy pro vídeňskou operu pět let namísto slíbených dvou, podobná prodlení nebyla
cizí ani drážďanskému profesoru Schillingovi.
Přípravné komité reagovalo na sochařovy omluvy méně vstřícně a určilo, že pomník musí být
dodán do konce září 1878, jinak hrozilo vídeňské slévárně penále ve výši 5 zlatých za každý den
zpoždění. Ponninger se snažil posunout termín alespoň na konec října, ale městská rada i komité,
nacházející se pod neustálým tlakem veřejnosti, trvaly na svém - odhalení monumentu bylo
naplánováno na první říjnové dny roku 1878. Nakonec ale k posunutí termínu na základě
sochařova požadavku došlo a nezůstalo jen u toho. Začátkem dubna 1878 totiž komité obdrželo
další Ponningerův dopis, v němž vyzýval k odkladu o další tři měsíce a omlouval jej značným
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významem díla, u něhož by zdržení nemělo hrát roli. Opakovaně připomínal, že nechce poškodit
výsledek přílišným spěchem. Představitelé města i komité však postupně opouštěli svůj dosud
tolerantní přístup k věci a zvýšili penále za nedodržení termínu na 10 zlatých denně. Na přelomu
dubna a května pak vyslali do Vídně Johanna Stegmanna, majitele významné kovozpracující
firmy, aby na postup prací osobně dohlédl a zjistil příčiny neustálých prodlev. Výsledkem Stegmannovy návštěvy se stal závazek sochaře Ponningera, že dodá hotový pomník nejpozději do
1. dubna 1879; za každý den zpoždění oproti tomuto termínu bylo určeno penále 50 zlatých.
S nastupujícím jarem 1878 začala být znovu aktuální otázka konečného postavení kamenného
podstavce, a Erhard Ackermann znovu k této práci nabídl své zkušené kameníky. Záleželo mu na
tom, aby sokl, vytvořený s velkou pílí a starostlivostí, byl sestaven kvalitně a odborně. Městská
správa i komité však z úsporných důvodů rozhodla, že práci provede podle dodané šablony místní
kamenický mistr Antonín Panoch. Ackermann tedy alespoň prosadil dohled svého políra nad
veškerými pracemi. Sotva se po polovině dubna 1878 zlepšilo počasí, přijel Ackermannův polír
Georg Spathling do Českých Budějovic, aby se ujal řízení stavby pomníkového podstavce. Práce
byly zahájeny někdy po 21. dubnu a v prvních květnových dnech stál v českobudějovických
městských sadech již hotový kamenný sokl. Aby při závěrečném odlévání bronzových součástí
Lannova pomníku nemohlo dojít ke zbytečným nepřesnostem, zaslala městská rada Ponningerovi
přesný nákres podstavce s vyznačením rozměrů v milimetrech a pro větší jistotu také šablonu
horního okraje.
Uplynuly bezmála dva měsíce, než komité obdrželo další zprávy o postupu prací: 26. června
1878 vídeňský sochař sdělil, že je zcela hotova spodní část bronzového soklu se čtyřmi volutami,
římsa pod reliéfem je odlitá a čeká na ciselování a na vlastním reliéfu právě s vypětím všech sil
pracuje. Hlavní (horní) římsa byla v této době již odlita ajejí ozdobné díly rovněž odlity a ciselovány. V Ponningerově ateliéru stál dokončený sádrový model Lannovy postavy a v nejbližších
dnech se mělo začít s přípravou licí formy. V předposlední den roku 1878 Ponninger oznámil,
že modelování reliéfů se blíží k závěru a mnohé jeho části už jsou odlity. Ostatní díly podstavce
byly již ciselovány, vlastní Lannova socha odlita v bronzu ajejí ciselování téměř dokončeno.
Tato poslední zpráva zřejmě povzbudila představitele komité a městské rady natolik, že již během
ledna 1879 začali projednávat podrobnosti slavnostního odhalení. Předání monumentu veřejnosti
mělo proběhnout 23. dubna 1879, tedy na výroční den Lannova narození. Dokončení se sice ještě
jednou zdrželo, ale tentokrát již jen o měsíc.
Začátkem března 1879 navštívil českobudějovický starosta Claudi sochaře Ponningera v jeho
vídeňském ateliéru, aby se osobně ujistilo kvalitě díla a o jeho pokročilém stadiu. Tehdy také
byla zadána poslední významnější práce, spojená s Lannovým pomníkem - výroba kovových
sloupků a řetězu, který měl celý monument obklopit. Komité se obrátilo na ředitelství Vojtěchovy
železné huti (Adalbert Eisenhiitte) v Kladně, patřící pod Pražskou železářskou společnost. Tento
průmyslový podnik založil v padesátých letech 19. století právě Vojtěch Lanna ajeho synem také
byla nyní zakázka zprostředkována. Během dubna potom zmíněná kladenská huť podle předlože
ných nákresů odlila 12 sloupků o celkové hmotnosti 434 kg a 12 řetězů vážících dohromady 168
kg; kromě toho zhotovila i kovaný půlkilogramový zámek. Všechny tyto součásti byly 30. dubna
1879 odeslány z Kladna do Českých Budějovic a zde osazeny místními zámečnickými mistry.
Když se 24. dubna 1879 konala ve Vídni slavnost na počest zlaté svatby císařského páru, účastnil
se jí mimo jiné jistý českobudějovický občan a při této příležitosti navštívil také Ponningerův
ateliér. Jeho jméno neznáme, ale stal se patrně prvním obyvatelem Českých Budějovic, který
viděl Lannův pomník zcela hotový a mohl po svém návratu dosvědčit, že je velmi zdařilý 13).
Do jeho odhalení zbýval přesně měsíc.
Sedmého května 1879 se sešlo komité, aby dohodlo definitivní program slavnostního odhalení
pomníku 14). V polovině května 1879 rozeslalo komité přes 300 pozvánek, zvláště pro tento účel
předtištěných Gothmannovou tiskárnou, a inseráty do různých novin. Ke slavnosti byli zvláště
sezváni přední představitelé státní správy i samosprávy, církevní hodnostáři včetně biskupa
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Jirsíka, všichni městští radní, členové městského výboru a úředníci, ředitelé a profesoři zdejších
českých i německých škol, velitelé vojenské posádky, zástupci spolků, redaktoři místních novin,
lékaři a nezapomnělo se ani na ty, kteří se největší měrou podíleli na financování pomníku.
Vzhledem k Lannovým zásluhám o rozvoj průmyslu obdrželi pozvánku majitelé větších podniků
a obchodníci, ale také učitelé hudební školy, k jejímž spoluzakladatelům Vojtěch Lanna patřil.
Zvláštní místo mezi pozvanými zaujímali zaměstnanci firmy Lanna.
Bronzové součásti budoucího Lannova pomníku byly mezitím svěřeny zasilatelské a stěhovací
firmě J. Schuberta, která je dopravila na vídeňské nádraží. Po polovině května 1879 konečně
dorazily do Českých Budějovic a 19. téhož měsíce začala pod osobním dohledem sochaře Franze
Ponningera jejich montáž přímo na místě. Během prvních dvou dnů došlo k osazení spodního
dílu podstavce i sloupovité horní části zdobené reliéfy a následně k vyzdvižení hlavní postavy na
vrchol. Podle dobových zvyklostí byly jednotlivé součásti spojeny masivními ocelovými šrouby;
v případě Lannova pomníku jich bylo použito více než dvě stě. Lepší statiku celé plastiky
zajišťovala vnitřní cihlová vyzdívka. Současně s instalací pomníku probíhaly v bezprostřední
blízkosti práce na slavnostních tribunách a úpravě okolí 15).
Dlouho a netrpělivě očekávaný den odhalení nadešel 24. května 1879. Již v předvečer slavnosti
bylo město slavnostně vyzdobeno a obyvatelé vyvěšovali z oken svých domů prapory v barvách
rakouské říše. Dva prapory zavlály také na ochozu Černé věže. Samotné prostranství kolem
Lannova pomníku skýtalo nezapomenutelný pohled: přímo proti monumentu stála připravená
čestná tribuna, na jejímž zhotovení se podílela firma čalouníka Schaffelhofera a po stranách se
rozkládaly ještě tři další tribuny zdobené chvojím. Ze zadních stěn těchto tribun se tyčily do výše
početné vlajkové žerdi. Mnozí oficiální hosté se sjížděli, aby nepromeškali večerní slavnostní
koncert, pořádaný pod vedením ředitele německé hudební školy Adalberta Nowotného ve velkém
sále Německého domu.
Slavnostní den 24. května 1879 zahájila již okolo šesté hodiny ranní kapela zdejších ostrostřelců.
K Lannovu pomníku se začali scházet účastníci oslava přibližně v osm hodin uzavřeli členové
sboru dobrovolných hasičů sousední ulice pro veškerou dopravu. Kolem deváté se na prostranství
před dominikánským klášterem shromáždili členové pěveckého sdružení Liedertafel, německého
tělocvičného spolku Turnverein, dále ostrostřelci se svou kapelou, spolek Geselligkeitsverein,
spolek vojenských vysloužilců, sbor dobrovolných hasičů, kapela z Mokré u Hořic a zaměstnanci
Lannových loděnic s praporem. Část tohoto shromáždění se přesunula do klášterního kostela
Obětování Panny Marie, kde již čekali příslušníci Lannovy rodiny, městští radní, členové měst
ského výboru a okresního zastupitelstva, ale také representanti obchodní a průmyslové komory,
společně s dalšími významnými hosty. Od půl desáté začal biskup Jirsík celebrovat slavnostní
bohoslužbu, při níž sbor Liedertafelu zapěl Haydnovu mši.
K vlastnímu pomníku v městském parku mezitím přicházeli čestní hosté, byli přivítáni předsta
viteli přípravného komité v čele se starostou Claudim a obsazovali místa na tribunách. Značné
překvapení způsobil krátce před desátou příjezd panujícího knížete Jana Adolfa ze Schwarzenbergu doprovázeného jeho synem Adolfem Josefem. Po skončené mši svaté v klášterním kostele se
ke slavnostně vyzdobeným tribunám dostavil také biskup Jirsík nesoucí velký kříž a za ním již
bylo slyšet kroky slavnostního průvodu, přicházejícího přes město od kláštera. K účastníkům se
mezitím připojili členové Besedy, žáci a učitelstvo reálné školy i mnozí další obyvatelé města,
a zaujali místa na volných prostranstvích kolem tribun.
Další průběh slavnosti ohrozila náhlá změna počasí, když se nebe silně zatáhlo a slibovalo
vydatný déšť. Zvláštní zděšení přivodila tato okolnost u dam, oděných ve slavnostních toaletách.
Naštěstí se však mraky opět rychle rozplynuly a s nimi i obavy pořadatelů. Ničím nerušená
slavnost mohla začít.
Na pódium, zřízené přímo před Lannovým pomníkem, vystoupil starosta města a zároveň před
seda přípravného komité Eduard Claudi, aby přítomným znovu připomněl význam osobnosti
Vojtěcha Lanny. V závěru jeho proslovu byla s pomníku sňata rouška a ze všech stran se ozvalo
nadšené "Bravo!". Ostrostřelci vypálili slavnostní salvu a jejich kapela následně zahrála státní
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hymnu. Z blízkého okolí se ozývaly četné výstřely z hmoždířů. Následně zazněla hymna vévody
koburského v podání Liedertafelu a plukovní kapely "Ritter von Benedek", což byl dle svědectví
účastníků vrcholný okamžik celé slavnosti. Patu pomníku potom ozdobilo 24 věnců, věnovaných
budějovickým ostrostřeleckým sborem, Liedertafelem, Geselligkeitsvereinem a Turnvereinem,
ale také českou Besedou, hudební školou, Vojtěchem Lannou mladším a úředníky firmy Lanna,
bývalým ministrem Dr. Antonem Banhansem, lod'ařským a labským spolkem z Ústí nad Labem,
politikem Franzem Schmeykalem, podnikatelem Moritzem Grobem a dalšími. Defilé slavnostního průvodu završilo dopolední část oslav.
Po celý zbytek dne byl Lannův pomník obležen zástupem lidí, obdivujících Ponningerovo
umělecké dílo. Okolo druhé hodiny odpolední se 120 pozvaných hostů shromáždilo ve velkém
sále Německého domu, aby se zúčastnilo banketu za doprovodu vojenské hudby a se vzletnými
proslovy okresního starosty JUDr. Wendelina Rzihy, ředitele zdejší filiálky eskomptní banky
Hrusy a městského radního Johanna Stegmanna. Slavnostní banket, při němž byly mimo jiné
čteny blahopřejné telegramy od různých význačných osobností, a který se protáhl až do pozdních
večerních hodin, zakončil oslavy spojené s odhalením Lannova pomníku. Sbírka uskutečněná
mezi jeho účastníky vynesla celkem 254 zlatých 90 krejcarů a tento obnos byl připsán zdejšímu
sirotčímu fondu 16). Mecenáše a zakladatele sirotčince Vojtěcha Lannu by takový projev dobročinnosti jistě potěšil. Veškerá hořkost, vyvolaná v uplynulých letech neustálým oddalováním
termínu, náhle zmizela a českobudějovická veřejnost se radovala z dokončeného pomníku.
Novináři nešetřili chválou "dokonalé mistrovské práce", "skvostného uměleckého díla" či
"geniálního výtvoru" 17). Monument byl zasazen do příjemného parkového prostředí a během
června 1879 došlo ještě k úpravě záhonů v jeho bezprostředním okolí. I tato zdánlivě podružná
záležitost byla konsultována s tvůrcem díla: Ponninger doporučil vysázet kolem podstavce úzké
pruhy bílých květin 18).
Přestože ještě během července se vyřizovaly finanční vztahy s vídeňskou slévárnou, bylo již nyní
možné vyčíslit celkové náklady na postavení Lannova pomníku. Za Ponningerovu uměleckou
práci a odlití bronzových součástí pomníku byla zaplacena smluvní částka 20.500 zlatých, za
zhotovení kamenného soklu Erdardem Ackermannem 5.100 zlatých, za odlití sloupků a řetězu
110 zlatých, za provedení základů monumentu 380 zlatých a kamenické práce při vztyčování
podstavce stály 170 zlatých. Výdaje na slavnostní odhalení včetně banketu dosáhly výše 650
zlatých, tribuna pro oficiální hosty byla pořízena za dalších 460 zlatých, vytištění 46-ti
stránkového pamětního spisu si vyžádalo částku 400 zlatých. K tomu je třeba přičíst ještě 230
zlatých na různé provozní a materiálové výdaje (cestovné, nářadí, dřevo a podobně), abychom
dostali celkovou sumu, která byla za pomník Vojtěcha Lanny zaplacena, totiž rovných 28.000
zlatých.
Některé z uvedených položek mohly být uhrazeny najednou, zatímco vyšší částky - za práci
Ponningerovu a Ackermannovu - si vyžádaly rozdělení do několika splátek. Zhruba tři čtvrtiny
nákladů na pomník byly zaplaceny z výtěžku dobrovolných sbírek, významným způsobem se
na úhradě výloh podílel i Lannův syn Vojtěch Lanna mladší. Chybějící částkou ve výši 4.300
zlatých přispělo město České Budějovice: z toho 3.500 zlatých bylo použito ke splacení
kamenného soklu, 600 zlatých na slavnostní odhalení a banket a zbývajících 200 zlatých na
zhotovení základů.
Pro zajímavost lze doplnit, že vídeňská slévárna na této zakázce nikterak nevydělala, ba naopak:
Ponninger doložil, že skutečné hotové výlohy dosáhly výše 22.716 zlatých 19 krejcarů, z toho
12.243 zlatých 85 krejcarů jako umělecký honorář a odměna pracovníkům, kteří vyráběli licí
formy a ciselovali, dalších 3.982 zlatých stál vlastní kov a ostatních 6.490 zlatých 34 krejcarů
bylo zaplaceno za materiál a pomocné práce. Představitelé slévárny se však rozhodli dodržet
původní, smluvně dohodnutou částku 20.500 zlatých a nepožadovat její zvýšení.
Už tři měsíce po odhalení, v srpnu 1879, se na pomníku objevily první konstrukční závady.
Upozornila na ně měděnka výrazně zelené barvy, rychle se tvořící především na některých
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místech. Johann Stegmann při kontrole zjistil, že v místech styku Lannovy sochy s horní částí
podstavce jsou značně široké spáry, jimiž proniká dovnitř pomníku dešťová voda. Snaha o vyspravení těchto spár cementem situaci ještě více zkomplikovala: cementové ucpávky totiž brzy
zvětraly, začaly znovu propouštět vodu a obohatily ji navíc některými kyselinami. Takto znečiš
těná voda se dostávala dalšími sparami o něco níže ven, stékala po vnější straně reliéfu a podporovala zde tvorbu měděnky. Byla tím postižena zejména přední část monumentu, pohledově
nejvíce exponovaná. Představitelé městské rady a komité konsultoval~ tuto záležitost s Franzem
Ponningerem, který poradil některé postupy vedoucí k jejímu řešenÍ. Zádný z nich však zřejmě
nebyl dostatečně účinný a problémy se zatékáním vody a měděnkou přetrvávaly ještě v roce
1883. Sám Ponninger dokonce 27. října 1883 přijel do Českých Budějovic a pomník důkladně
prohlédl. Jakým způsobem se nakonec podařilo závadu odstranit, není známo 19).
Pomník Vojtěcha Lanny byl vztyčen na okraji nově vzniklého městského parku, v prostoru mezi
koncem Kanovnické ulice a začátkem komunikace, která byla v roce 1875 označena Lannovým
jménem. Na konci sedmdesátých let 19. století se nejednalo o příliš exponovanou polohu;
komunikační význam těchto míst narostl teprve po otevření nové nádražní budovy v prosinci
1908 a začlenění Lannovy třídy mezi nejvýznamnější tepny Českých Budějovic.
Za 66 let své existence se Lannův pomník zařadil k charakteristickým součástem města, a pokud
je známo, nebyl za tuto dobu nikdy terčem závažnějších politických, národnostních, estetických
či jiných útoků. Stal se dokonce - nadneseně řečeno - literárním hrdinou, a to prostřednictvím
fejetonů, otiskovaných v meziválečném období na stránkách zdejších novin Hlas lidu a ve třicá
tých letech rovněž ve Farním věstníku. V těchto fejetonech vystupovaly Lanna, socha Diany
z parku, Samson z kašny na náměstí i některé další českobudějovické sochy a hovořily spolu
o aktuálních problémech města. Tato zábavná forma glosování dobových událostí, která vlastně
vycházela z pomyslného oživení kamenných i kovových plastik, byla čtenáři velmi oblíbena
a mimoděk také přispěla k jakémusi "zlidštění" těchto uměleckých děl. Lannově soše bylo umě
leckými kruhy pouze vytýkáno, že působí příliš honosným dojmem, jenž nekoresponduje s víceméně "venkovským" charakterem města Českých Budějovic: "Je to socha honosná, dobře
udělaná i vhodně umístěná. Jenomže mi připadá trochu cizí, nezapadá do prostředí chudého
města a kraje. Vyciťuješ kus přepychovosti císařské Vídně a dvorního slohu. Je sice dlouhou
tradicí vytříben, majetností umožněn, ale postrádá strhující, věcně obrozující dynamiky. Je
klasická ve smyslu a intencích doznívajícího století a jeho vkusu. Na černém kovu se rozlézá
měděnka s důkladnou pomalostí, jež počítá s věky. Červený mramor dobře kontrastuje se zeleným
trávníkem. ReliefY výmluvně hovoří o ctnostech a zásluhách měšťanových, verše doplňují obraz
života a činnosti muže, jenž se zasloužil o město. V zimě, když platany vzpínají své holé větvičky
k šedému nebi, vystupuje tmavá hmota pomníku z bílé plochy zasněženého parčíku. Je tu krásně,
ale cize" 20).
Dovolte ještě ocitovat půvabnou příhodu ze vzpomínek paní Marie Trnkové, rozené Špatné,
která na počátku dvacátých let absolvovala Odbornou školu pokračovací pro učednice živnosti
oděvnické v Českých Budějovicích a která často rozpačitě procházela kolem pomníku Vojtěcha
Lanny: "Když dali ani ne patnáctiletou Máňu Špatných ze Zaluží učit do Budějovic na dámskou
krejčovou do 'salónu' ve Staroměstské čp. 23, byl zrovna červen 1921. A tak časně ráno šupajdila
od vlaku ještě spící Lannovkou až k sadům. Tam čekávala druhá švadlenka Růženka Krauskopfová, aby se jim šlo parkem veseleji. Ale bóže, ta zvláštní socha! Snad i ty stromy převyšuje, plášť si
drží a velebně rukou kyne. Je to svatej, ale kterej? Marné hlavy lámání, radši se Rózo pěkně
pokřižujeme ... Tak to šlo den za dnem. Jednou ráno, to už děvčata vytáhla zimníky, pomník
stříbřil navátým sněhem a zrovna bylo po křižování, vynořil se městský strážník: Holky, co tady
blbnete, před Lannou se přece nekřižuje a nemodlí. Tomu se zásadně salutuje!".
Bezprostřední nebezpečí hrozilo pomníku Vojtěcha Lanny poprvé v letech nacistické okupace.
Nebyly to však důvody politické či ideologické, které vedly téměř k fysické likvidaci monumentu: začátkem května 1943 se totiž dostal na seznam kovových předmětů, určených k roztavení
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-a výrobě válečného materiálu. Okresní hejtman dne 6. května 1943 nařídil českobudějovickému
vládnímu komisaři Friedrichu Davidovi, aby jako nejvyšší představitel města nechal Lannův
pomník odvézt do ?~~sní sběrn~. David se poku~il }oto .umělec~é ~ílo z,achr~ni~ .neb? .al:~po~ ,
pozdržet jeho rekvIsIcI, a 17. kvetna proto odpovedel hejtmanovI, ze v teto zalezItostl jeste nejaky
čas vyčká. Své rozhodnutí ospravedlnil tím, že na pomníkovém úřadu v Praze podle jeho
informací probíhá jednání o vynětí Lannova monumentu z Odvodní povinnosti. Tyto zprávy se
skutečně zakládaly na pravdě: již o pět dnů později byl vládní komisař vyzván, aby v záležitosti
pomníku zatím nepodnikal žádné další kroky. Na úřadě říšského protektora v Praze mezitím
došlo k důležité ústní poradě, jejímž výsledkem se stala záchrana monumentu Vojtěcha Lanny.
Předběžně o tom byl již 15. července 1943 ministerstvem školství vyrozuměn českobudějovický
okresní hejtman, definitivní oznámení však přišlo až na základě výnosu ministerstva hospodářství
a práce z 31. července téhož roku. Lannův pomník se tak stal jediným bronzovým pomníkem
v celém tehdejším okrese, který unikl rekvisiční povinnosti 21). Na tomto místě je třeba učinit
zmínku o zvláštní náklonnosti vládního komisaře Davida k osobnosti Vojtěcha Lanny. Svědčí
o tom snaha, kterou David vyvinul v roce 1943, a která směřovala ke zřízení Lannovy pamětní
desky na jeho rodném domku. Vládní komisař zaslal na úřad říšského protektora žádost o finanč
ní podporu tohoto záměru. Úřad protektora přípisem ze dne 3. března 1943 oznámil, že z říšských
prostředků uvolnil 5.000 říšských marek jako výjimečný příspěvek na zhotovení pamětní desky
a zároveň na opravu Lannova domku. Friedrich David potvrdil příjem této částky 13. dubna 1943
a zároveň požádalo prodloužení lhůty pro vyúčtování nákladů s odůvodněním, že onemocnělo
několik osob, které se na realisaci projektu podílí 22). Do jakého stadia dospěla příprava umístění
Lannovy pamětní desky, nepodařilo se zjistit.
Bronzový monument Vojtěcha Lanny v městském parku přežil několik politických zvratů v dě
jinách našeho státu, nepropadl rekvisicím za obou světových válek a dočkal se prvních dnů po
osvobození v roce 1945. Osudným se pro něj však staly německé nápisy najeho vlastním
podstavci: pod heslem, že "vše německé musí pryč" byl Lannův pomník v noci z 24. na 25.
května 1945 stržen. Podle dobových zpráva vzpomínek pamětníků došlo k ovázání sochy lany
a řetězy, do nichž byl zapřažen traktor. Podle některých svědectví při akci pomáhali ženisté
sovětské armády. Na volném prostranství kolem pomníku se shromáždilo množství lidí a z davu
se ozývaly protiněmecké výkřiky 23). Socha se naklonila a zřítila na zem - právě při tomto pádu
vzniklo mnoho vážných poškození bronzové plastiky i jejího podstavce. Stržení Lannova
pomníku, v atmosféře doby ovšem pochopitelné, připravilo České Budějovice o významné
umělecké dílo i o jeden z charakteristických symbolů a způsobilo městu značnou kulturní škodu.
Pomník zmizel z paměti města na bezmála půl století.
O monument Vojtěcha Lanny, respektive o materiál, z něhož byl vyroben, projevili v roce 1947
zájem Strakoničtí, kteří chystali zřízení pomníku dvěma obětem války, totiž primáři tamní
nemocnice MUDr. Karlu Hradeckému a katovickému faráři P. Josefu Jílkovi. Jeden z iniciátorů
této myšlenky, Ladislav Koubovský ze Strakonic, se dozvědělo stržení českobudějovického
Lannova pomníku a dne 31. července 1947 požádal zdej ší místní národní výbor o prodej
podstavce. Mezitím však Památková a umělecká komise města Českých Budějovic rozhodla
veškeré bronzové součásti Lannova monumentu pro jejich vysokou uměleckou hodnotu zachovat
v městském museu, v oddělení 19. století. Žádost Strakonických tedy musela být zamítnuta 24).
Vyhýbavě odpovídali představitelé našeho města také na dopis Lannova synovce JUDr. Viktora
Riede Riedensterna z hornorakouského Gmundenu, který se v dubnu 1949 dotázal, zda bronzová
socha ještě stojí. Dočkal se odpovědi následujícího znění: "pomník Vašeho strýce pana Vojtěcha
Lanny v Č. Budějovicích byl při leteckém náletu na Č. Budějovice v březnu 1945 velmi poškozen
a vzhledem k tomu musel být odstraněn". Spojenecký nálet tu byl použit pouze jako zástěrka
zástupcům místního národního výboru připadalo trapné po pravdě přiznat, že sochu zničili krátce
po válce sami obyvatelé Českých Budějovic 25).
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Atmosféra pozvolného politického uvolňování kolem poloviny šedesátých let dala vzniknout
myšlence na obnovení pomníku slavného českobudějovického rodáka Lanny. Roku 1963 byl
konservátor památkové péče Karel Kakuška pověřen vypracováním návrhu najeho nejvhodnější
umístění, v letech 1966-1967 se o rehabilitaci Vojtěcha Lanny a jeho sochy pokoušela památková
komise. Tato snaha ještě zintensivnila na jaře 1968, kdy také městský národní výbor vyslovil svůj
souhlas se znovupostavením monumentu na původním místě 26). Následný politický vývoj však
realisaci myšlenky znemožnil.
Ačkoli se památková a umělecká komise v roce 1947 usnesla umístit zbytky Lannova pomníku
v městském museu, nikdy k tomu nedošlo. Ve skutečnosti našla poškozená socha Vojtěcha Lanny
své útočiště nejprve před jižním průčelím Lannova rodného domku, pak na dvoře základní školy
v Dukelské ulici a následoval převoz do depositáře Jihočeského muzea v Bavorovicích. Tam ale
došlo 3. září 1990 vlivem špatné údržby ke zřícení střechy, přičemž padající trámy urazily
Lannovi pravou ruku. Bavorovický objekt byl počátkem devadesátých let navrácen v restituci,
socha se roku 1991 dostala převodem do majetku města Českých Budějovic a musela být přemís
těna do Libniče, na zahradu manželů Tláškových. V jejím sousedství tu stálo asi dvacet barokních
soch, které tu přechovávala Samsonova nadace a které se měly stát základem budoucího libnič
ského lapidária. Právě v Libniči také vznikla myšlenka obnovení Lannova pomníku. Tato akce
měla mimo jiné posloužit k větší propagaci ušlechtilých záměrů Samsonovy nadace.
Hlavním iniciátorem a organisátorem obnovy Lannova pomníku však byl Klub přátel Českých
Budějovic, který začalo této možnosti uvažovat již v souvislosti s osmdesátým výročím svého
vzniku v roce 1992. Na představitele Samsonovy nadace, sochaře Ivana Tláška, čekal nesnadný
úkol: provést celkovou opravu poničené plastiky i s podstavcem a pokud možno maximálně využít původních dílů. Kromě proražené hlavy, demontované pravé ruky a několika menších poškození sochy měl pomník deformovaný podstavec - způsobil to silný náraz při pádu. Na reliéfech
chyběly součásti některých postav, dekoru a nápisu, povrch bronzu byl znečištěn a pokryt vrstvou
měděnky. Ztracené nebo zcela zničené díly vyrobila podle Tláškových modelů slévárna Dvořák
v Praze-Šeberově. Protože z původního oplocení monumentu se nezachovalo vůbec nic, zhotovila
nové litěné sloupky rovněž podle návrhu Ivana Tláška českobudějovická slévárna Škoda a. s.
a přibližně 25 metrů dlouhý řetěz byl vyroben ve zdejší průmyslové škole strojnické profesory
Miloslavem Nálevkou a Milanem Novotným. Kamenné části podstavce jsou naproti tomu původ
ní; byly nalezeny v městském skladišti ve Stromovce a vyžadovaly pouze důkladnou opravu.
V týdnu před 2. říjnem 1993 již sochaři Tlášek a Vl. Krnínský s několika dalšími pomocníky
pracovali na instalaci pomníku. Do podstavce přitom uložili schránku obsahující životopis
Vojtěcha Lanny, krátkou historii pomníku, sadu dobových mincí, několik výtisků Českobudě
jovických listů s články o obnově monumentu a vzkaz primátora Jaromíra Talíře budoucím
generacím. Bronzové součásti pomníku pak byly osazeny za pomoci autojeřábu. Po dokončení
veškerých prací mohlo dojít na vyčíslení celkových finančních nákladů na obnovu monumentu,
které dosáhly částky 299.450 Kč.
Slavnostní odhalení obnoveného Lannova pomníku proběhlo ve stejný den, jako byl českobu
dějovické veřejnosti předán pomník biskupa Jana Valeriána Jirsíka, tedy v sobotu 2. října 1993.
V půl dvanácté dopoledne byla slavnost zahájena fanfárami v podání českobudějovických pozounérů, po nichž následovalo vystoupení pěveckého souboru Jitřenka. Primátor města Jaromír Talíř
ve svém úvodním proslovu zdůraznil, že "se sochami nevrací do města jen umělecky zpracovaná
bronzová hmota; instalací soch vzdáváme hold těm, kteří pro město a kraj hodně vykonali".
Primátorovi byla také svěřena čestná úloha - sejmout bílou roušku, která z úsporných i technických důvodů nezakrývala celý pomník, nýbrž pouze nápis "ADALBERT LANNA" v dolní části
podstavce. O konkrétních zásluhách Vojtěcha Lanny a významu jeho činnosti pro rozvoj
průmyslového podnikání v 19. století potom hovořil předseda Klubu přátel Českých Budějovic
Karel Kakuška. Za německou stranu byli přítomni a rovněž vystoupili s kratšími projevy zástupce
krajanského sdružení Heimatkreis Budweis z Mnichova Karlheinz Wagner a representant

23

Panevropské unie Karel Groulík. Na závěr Jitřenka zapěla písně "Široký, hluboký" a "Plavali
plavci", zvolené s ohledem na Lannovu činnost při splavnění Vltavy 27).
Na závěr zbývá popsat podobu Lamiova pomníku a uvést několik nejdůležitějších parametrů
plastiky. Celková výška monumentu činí 6,64 metru, vlastní socha Vojtěcha Lanny měří 269 cm
a hmotnost všech bronzových součástí pomníku byla vyčíslena na přibližně 3,024 tuny. Samotné
základy monumentu nesou dva kamenné stupně, na nichž spočívá sokl z červené žuly o kruhovém půdorysu, který je výškově členěn výraznou římsou a z jehož obvodu vystupují čtyři nízké
pilířky ve tvaru volut. Pole mezi těmito volutami jsou vyhrazena nápisům - všechny jsou pouze
v němčině. Na přední Gižní) straně je velkými písmeny uvedeno jméno ADALBERT LANNA,
zatímco nápis na zadní (severní) straně upozorňuje na zásluhy městské obce o zřízení pomníku:
GEWIDMET
VON DER
STADT BUDWEIS
1879
Při bližším ohledání tohoto nápisového pole nalezneme v jeho levém dolním rohu vyrytou
autorskou signaturu:

ERFUNDEN UND MODELLIRT
F. PONNINGER
V pravém dolním rohuje stejným, málo nápadným písmem uveden název vídeňské slévárny,
která pomník zhotovila:
K. K. KUNST-ERZGIESSEREI
ROHLICH UND PONNINGER-WIEN.
Na západní

boční straně

(z hlediska pozorovatele vlevo)

čteme

následující

čtyřverší:

Warmherzig gab Er der Heimath
Rath, Hilfe und Beispiel,
ihrer Jugend das Beste:
eine Statte der Bildung.
Na východní

straně:

Freudig und rastlos schaffend
entrang Er dem Boden die Schatze,
ebnet den Fluthen die Bahn
sie zu tragen ans Meer.
Nad nápisovou částí bronzového soklu následuje ozdobný pás s opakujícími se motivy nejrůz
nějších druhů ovoce, které zde představuje hojnost jakožto jeden z hlavních cílů lidského snažení.
Horní část bronzového podstavce má tvar masivního komolého kužele, zakončeného hlavní
římsou a ze všech stran ozdobeného výrazným reliéfem s motivy z Lannova života a podnikání.
Reliéf se dělí do pěti skupin: začíná na jihozápadní straně pomníku (zhruba pod Lannovou pravou
nohou), kde je zobrazena výrazná postava starce, oděného v dlouhém rouchu a zadumaně sedícího na obrovském, mechem porostlém kmeni. Kolem unaveného starce vyrůstá bujná mladá vegetace. Tento první výjev symbolisuje prales a přeneseně pak zastaralé způsoby těžby dřeva i výrobní postupy vůbec, jak byly obvyklé ještě v dobách Lannova dětství.
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Přímo uprostřed čelní

strany pomníku je reliéfně zpodobněno Lannovo mládí prožité v rodném
a především jeho činnost v dřevozpracujícím průmyslu: dominuje zde postava mladíka,
jenž levou rukou ukazuje vpřed (toto gesto mělo symbolisovat Lannova pokrokového ducha)
a v pravici drží výkres. Dva starší dělníci - jeden klečící a druhý stojící - se snaží z výkresu vyčíst
pokyny pro svou další práci. Stojící dělník se původně opíralo dlouhou dvoumužnou pilu, jejíž
velké zuby směřovaly k předchozímu reliéfu "pralesa". V pozadí lze spatřit hustý les, opracované
dřevěné trámy a kladkostroj, u mladíkovy levé nohy potom některé předměty připomínající
Lannova technická studia - stolek s knihami, globus. Výjev zároveň zdůrazňuje význam vzdělání,
které Lanna rovněž výrazným způsobem podporoval.
Další část reliéfu znázorňuje Lannův podíl na regulaci a splavnění dvou největších českých řek
i jejich soutoku; alegorická ženská postava Labe sedí na skále a pravou rukou sestersky objímá
blížící se k ní postavu Vltavy. Každá z nich má v rukou nádobu, z níž vytéká pramínek vody. Oba
pramínky se spojují, stékají společně po skále a vytváří řeku, na kterou malá dětská postavička
vypouští model dřevěné lodi.
Na zadní straně podstavce spatříme alegorický výjev založení Lannových průmyslových podniků
a vůbec hutního průmyslu. Do popředí vystupují postavy horníka a kováře s kovadlinou, za nimiž
se tyčí vysoká pec a další velké slévárenské zařízení.
Celý reliéf je uzavřen symbolickým zpodobněním posledního odvětví, na němž měl Vojtěch
Lanna značný podíl - železnice. Dvě běžící dětské postavy s vlajícími vlasy táhnou triumfální
vůz, který vyjíždí z monumentálního portálu. Na voze stojí chlapec vysypávající roh hojnosti
a zdvihající do výše pochodeň, z níž se valí dlouhý oblak kouře.
Na vrcholu podstavce stojí vlastní Lannova socha, zahalená v dlouhém zřaseném plášti, jímž
chtěl Ponninger zakrýt prosaický vzhled moderního obleku. Pravá Lannova ruka se pozvedá
k pozdravu, zatímco levá přidržuje plášť. Hlavaje mírně nakloněna dopředu a doprava směrem
k městu 28).
Jako úplnou tečku za vyprávěním o Lannově pomníku připojme ještě jeden zajímavý postřeh.
Kdo chodí častěji parkem, možná si vzpomene, že nějaký čas po znovuodhalení sochy se v její
napřažené pravici objevila lahev budějovického piva a zůstala tam několik dnů. Najedné straně
to lze chápat jako projev recese a snad i vandalismu, na straně druhé ale také jako nápaditou
reklamu: světoznámý pěnivý mok podávaný rukou zdejšího vynikajícího rodáka.
domě

Poznámky:
1) SOkA ČB, AM ČB, manipulace 1869-1928, kart. 152, sign. 3 17/36.
2) Například Bote von der Eger und Biela, roč. 19, 14.2. 1866, č. 13, s. 1; Otavan, roč. 4, 15.2. 1866, č. 3, s. 54 a
další.
3) SOkA ČB, AM ČB, manipulace 1869-1928, kart. 152, sign. 3 17/36.
4) Tamtéž.
5) Wenig Eile mit viel Weile. BdwKbl, roč. 22, 5. ll. 1873, č. 88, s. 2-3.
6) SOkA ČB, AM ČB, manipulace 1869-1928, kart. 152, sign. 3 17/36.
7) Tamtéž; Das Lanna-Denkmal in Budweis. BdwZtg, roč. 18,24.5.1879, č. 42, s. 2.
8) SOkA ČB, AM ČB, manipulace 1869-1928, kart. 152, sign. S 17/36.
9) Endlich! BdwKbl, roč. 26, 13.6. 1877, č. 47, s. 3.
10) SOkA ČB, AM ČB, manipulace 1869-1928, kart. 152, sign. 317/36.
ll) Das Lannamonument. BdwZtg, roč. 16, 17. 10. 1877, č. 83, s. 2.
12) Das Lanna-Monument. BdwZtg, roč. 16, 10. 10. 1877, č. 81, s. 2.
13) Lannamonument. BdwZtg, roč. 28, 30. 4. 1879, č. 35, s. 4.
14) Lannamonument. BdwZtg, roč. 28, 7. 5. 1879, č. 37, s. 2.
15) Lanna-Denkmal. BdwKbl, roč. 28, 21. 5. 1879, č. 41, s. 3.
16) Der Enthtillungstag des Lanna-Denkmales. BdwZtg, roč. 18,28.5. 1879, č. 43, s. 1-2; Die Enthtillungs-Feier des
Lanna Denkmales in Budweis. BdwZtg, roč. 18,24.5. 1879, č. 42, s. 1.
17) Das Lanna-Denkmal in Budweis. BdwZtg, roč. 18,24. 5. 1879, č. 42, s. 2.
18) SOkA ČB, AM ČB, manipulace 1869-1928, kart. 152, sign. 3 17/36.
19) Tamtéž.
20) Sochy na ulici. JL, roč. 41, 25. 9. 1935, č. 74, s. 1-2.
21) SOkA, OkÚ ČB, kart. 989, sign. XIII21.
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22) SOkA ČB, AM ČB, manipulace 192~-1945, karton 164, sign. XIVl4b.
23) Podle vzpomínek p. Milana Hůdy z Ceských Budějovic.
24) SOkA ČB, MNV ČB, kart. 21, sign. V/6c. _
25) Tamtéž~
26) SOkA CB, MěNV CB, Kronika CB 1967, s. 20; CAPPVA, Marika: Osudy pomní~ů J. V. Jirsíka a V. Lanny
České Budějovice 1997 (seminární práce, gymnázium v Ceské ulici), s. 20; KOPECKY, F.: Co předcházelo přeměně
názvu jedné ulice. JP, roč. 26, 16.9. 1970, Č. 219, s. 1 a 3; Nové ulice v krajském městě. Zpravodaj. Časopis
Městského národního výboru v Českých Budějovicích, roč. 8, 15.7. 1968, Č. 2-3, s. l.
27) ČÁPOVÁ, Marika: c~ d., s. 20; Dal radu, pomoc i příklad. ČbL, roč. 2, 4. 10. 1993, s. 9; Kronika Českých
Budějovic 1992 a 1993. Ceské Budějovice 1994, s. 173-174).
28) Das Lanna-Denkma1 in Budweis. BdwZtg, roč. 18,24.5. 1879, Č. 42, s. 2; Zur Erinnerung an die EnthUllung des
Lanna-Monumentes im Stadtpark zu Budweis am 24. Mai 1879. České Budějovice 1879, s. 45-46.
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IV. POMNÍKY CÍSAŘE JOSEFA II.
IV. 1. Pomník Josefa II. v Českých Budějovicích
Josef JI (1741-1790), římsko-německý císař, český a uherský král z rodu habsbursko-Iotrinského,
vládl po smrti své matky Marie Terezie v letech 1780-1790. Osvícenský absolutista, původce
rozsáhlých správních a církevních reforem, vydavatel patentů o zrušení nevolnictví a náboženské
toleranci.
Císař

Josef II. se během 19. století stal značně idealisovanou postavou, která vystupovala v celé
lidových pohádek a pověstí. Byla oceňována především jeho náboženská tolerance,
vstřícnost vůči poddaným a spravedlnost, příslušníci německé národnosti žijící v habsburské
monarchii v něm navíc spatřovali symbol germanisace. Když došlo roku 1880 k vydání
Stremayrových jazykových nařízení a v následujících letech k postupnému rozdělování úřadů,
institucí i škol na české a německé, sledovali čeští Němci tento vývoj s nelibostí, v obavě před
omezováním svých politických práv. Není proto divu, že se začali mimo jiné obracet k autoritě
Josefa II. a svou úctu k němu navenek vyjadřovali budováním pomníků. V souvislosti se 100.
výročím vydání tolerančního patentu a patentu o zrušení nevolnictví vznikaly tyto pomníky od
roku 1881 na desítkách míst Čech i Rakouska, především však v severočeských průmyslových
městech, jejichž správu měli ve svých rukou obvykle němečtí liberálové obávající se vládní
koalice katolických konservativců s českými poslanci 1).
Přesto došlo k odhalení několika josefských pomníků také v jihočeském pohraničí, a to v lokalitách osídlených převážně německým etnikem: Josef II. se tak během poslední čtvrtiny 19. a počátku 20. století dočkal pomníku v Českém Krumlově, Frymburku, Prachaticích, Vimperku či
Hartmanicích, ale i v mnohem menších obcích, například v Záboří. České Budějovice sice
neležely přímo v pohraniční oblasti, zdejší komunální politika však byla vedena rovněž
německými liberály, zpravidla obchodníky nebo průmyslníky. Město zároveň zůstávalo spjato
pevným poutem se svým zemědělským zázemím a z Českých Budějovic tehdy také vzešla
iniciativa k organisaci Němců v jihočeském pohraničí - mohly tu tedy být oceňovány i zásluhy
Josefa II. jako "selského císaře".
K připomenutí stého výročí nastoupení Josefa II. na trůn proběhla v Českých Budějovicích
30. listopadu 1880 oslava spojená se slavnostní mší slouženou ve zdejší katedrále. Tato událost
nebyla výhradně záležitostí zdejších Němců, o čemž svědčí mimo jiné to, že městský výbor
rozeslal pozvánky německým i českým spolkům, školám a institucím. V českých školách, které
toho dne neměly prázdniny a z účasti na oslavě se předem omluvily, členové pedagogického
sboru shromáždili žactvo a alespoň krátkým proslovem připomněli význam Josefovy vlády 2).
Obě národnostní skupiny v Českých Budějovicích - Češi a Němci - tím vyjadřovali svou loajalitu
k habsburskému rodu. Pravděpodobně právě v souvislosti s touto slavností se zrodila myšlenka
zřídit "zvěčnělému panovníkovi" v Českých Budějovicích důstojný pomník. První kroky k jejímu
uskutečnění podnikl zdejší Německý politický spolek (Deutsch-politisches Verein) na základě
usnesení svého výboru ze začátku léta 1882. Přípravné práce se rozběhly vzápětí, za nejaktivnější
činitele v tomto směru lze pokládat předsedu spolku Johanna Stegmanna a zapisovatele Ludolfa
Hansena. První jmenovaný byl majitelem kovozpracující továrny a městským radním, druhý
patřil mezi přední českobudějovické nakladatele. Mezi významnými příznivci josefského
pomníku bychom mohli najít i předního představitele budějovických Němců Josefa Taschka,
který označil císaře Josefa II. za jednu ze svých nejoblíbenějších historických postav 3). Již 12.
července 1882 se spolkový výbor obrátil na městskou radu se žádostí o finanční podporu podle
momentálních možností městské pokladny. Městský výbor jejich prosbě vyhověl a ve svém
zasedání 28. července 1882 rozhodl uvolnit k tomuto účelu 200 zlatých 4).
Nedlouho poté byl při Německém politickém spolku ustaven zvláštní přípravný výbor pod
názvem Komité pro zřízení pomníku císaře Josefa v Budějovicích (Comité zur Errichtung eines
řadě
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Kaiser-Josef-Denkmales in Budweis), který se zabýval výběrem vhodného místa pro budoucí
pomník, ale současně zvažoval otázku jeho konečné podoby a hledal umělce, který by se na
monumentu podílel sochařsky. V úvahu přicházel nejprve vídeňský profesor Franz Ponninger
(tvůrce zdejšího Lannova pomníku), z jehož ateliéru vzešla zdařilá plastika Josefa II., kterou
v této době odhalili například v České Lípě, Ústí nad Labem nebo Liberci 5). Nakonec však bylo
vytvoření bronzového poprsí zadáno Victoru Oskaru Tilgnerovi (1844-1896), rovněž vídeňskému
profesorovi, který byl znám jako autor více zdařilých byst významných osobností. Pro situování
pomníku vyhlédli členové komité s konečnou platností místo v městském parku naproti budově
Besedy, přímo nad břehem Mlýnské stoky a poblíž nově zřízené kamenné kašny 6).
V otázce financování pomníku spoléhali členové výboru na štědré dárce, především z řad
českobudějovických Němců, a pravděpodobně pouze menší část peněz plynula přímo ze
spolkových prostředků. Veřejná sbírka uspořádaná k tomuto účelu vynesla za léta 1882-1 ~83
celkem 1263 zlatých 5 krejcarů; mezi dárci bychom našli především německé obyvatele Ceských
Budějovic, dále sousední německé obce Mokré, Planou a Šindlovy Dvory, ale přicházely také
dary od soukromých osob z některých vzdálenějších převážně německých měst (například Žatce).
Od spolků a korporací bylo dále vybráno 1363 zlatých 1 krejcar, českobudějovická spořitelna
věnovala v dubnu 1883 částku 1000 zlatých. Z veškerých dobrovolných příspěvků a darů se tedy
podařilo shromáždit částku ve výši 3679 zlatých 6 krejcarů. Protože však obnos, získaný do jara
1883, nedosahoval výše celkového předpokládaného nákladu, požádalo komité 8. dubna 1883
opět městský výbor o další příspěvek. Městský výbor této žádosti ve svém zasedání 11. dubna
1883 vyhověl a připsal na konto Německého politického spolku 300 zlatých; příspěvek města na
pomník Josefa II. tedy dosáhly úhrnem 500 zlatých a město se kromě toho zavázalo hradit výdaje
spojené se stavbou podstavce - v celkovém součtu bylo na zřízení pomníku z obecní pokladny
vydáno 688 zlatých 94 krejcarů 7). Právě proti tomuto vynakládání obecních prostředků na účely
Německého politického spolku směřovaly protesty českých obyvatel ajejich zástupců v městském výboru 8). Shrnul je JUDr. August Zátka ve svém projevu k ostatním členům výboru
během zmíněného jednání o příspěvku dne 11. dubna 1883: "Smýšlení českého obyvatelstva není
známo většině výboru. Nejde tak o oslavu osoby císaře Josefa II jako o velebení jeho soustavy
vládní, jejíž hlavní cíle jsou centralisace a germanisace. Většina obecního výboru vždy si přispíší,
kdykoli jde o nějakou manifestaci strany ústavověrné; tím se dráždí a uráží druhá národnost. Na
pomník se má věnovati značná peněžitá částka, ač obecní rozpočty končí schodky. Ohrazujeme se
proti povolení příspěvku" 9). Vzhledem k německé většině v městské správě však tento Zátkův
projev zůstal bez odezvy.
Začátkem května 1883 probíhaly již práce přímo na místě budoucího pomníku. Stavební kameny
pro podstavec opatřili sedláci z okolních převážně německých vesnic Suchého Vrbného, Vráta,
Rožnova a Hlincovy Hory, a v sobotu 5. května je na slavnostně vyzdobených povozech s prapory přivezli do města. Dne 8. května začalo kopání základů podstavce 10). Vojtěch Jaksch dodal
11. května celkem 4 m 3 lomového kamene, potřebného pro zřízení základu, v průběhu dalších
týdnů vyplácela městská pokladna odměny osobám, které se na pracích podílely, platila také
vápno, cement, tmel a další stavební materiál. Skutečné náklady na zřízení pomníku Josefa II.
nelze přesně vyčíslit, ředitel městského musea Richard Kristinus je v roce 1919 zpětně odhadl na
7.000 zlatých 11).
S blížícím se završením celého díla došlo dne 17. května 1883 ke konstituování Komité pro
slavnost odhalení pomníku císaře Josefa (Comité zur Feier der Enthiillung des Kaiser Josef
Denkmales) namísto dosavadního Komité pro zřízení pomníku císaře Josefa v Budějovicích.
Slavnostní odhalení bylo konečně pevně stanoveno na 29. červen téhož roku 12). To však bylo
zároveň datum voleb do zemského sněmu, a představitelé německo-politického spolku se proto
v první polovině června rozhodli, že slavnost bude odložena na pozdější dobu 13).
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k odhalení Josefova pomníku opět ožily s nástupem podzimu 1883, takže koncem září
byl již definitivně stanoven termín 14). Redaktoři českých novin Budivoj se tehdy na základě
zprávo nepříliš okázalé podobě budoucího pomníku obávali, že nepůjde o loajální
prohabsburskou slavnost, nýbrž spíše o politickou demonstraci 15). Slavnostní komité obnovilo
svou činnost a 22. října 1883 rozeslalo pozvánky. Byly projednávány poslední organisační
záležitosti, sestaven přesný program slavnosti a okresní hejtmanství si vyžádalo všechny
připravené projevy řečníků k přezkoumání 16).
Slavný okamžik odhalení nadešel 28. října 1883. Město se probudilo do nedělního rána
vyzdobené vlajkami a prapory a naplně~é slavnostní atmosférou, po celé dopoledne se sjížděli
hosté z převážně německých vsí kolem Ceských Budějovic, ze vzdálenějších míst v pohraničí Českého Krumlova, Kaplice, Vyššího Brodu, Rožmberka, Chvalšin, Prachatic, Volar, Cetvin,
Benešova nad Černou a Rychnova nad Malší, ale také z Plzně, Prahy nebo rakouských měst
Kremsu a Vídně. Někteří se dostavili individuálně, odněkud byly vypraveny zvláštní deputace.
Obyvatelé Záboří, ležícího v německém jazykovém ostrově, přišli například pod vedením svého
starosty Filippa Doschka. Aktu odhalení se korporativně zúčastnili členové českobudějovického
městského výboru a samozřejmě také zdejší německé spolky. Dohromady bylo slavnosti přítom
no na 5.000 lidí. O druhé hodině odpolední se všichni shromáždili v Německém domě, odkud
potom vyšel slavnostní průvod k zahalenému pomníku a účastníci zaujali místa na připravených
tribunách. Trasu průvodu lemovaly ohně planoucí na plynových hořácích a provázela jej hudba
zdejších ostrostřelců a veteránů. Vlastní odhalení pomníku proběhlo po třetí hodině. Nejprve
zazněly tóny sboru "Die Ehre Gottes" v podání místního pěveckého spolku Liedertafel, načež se
ujal slova slavnostní řečník Johann Stegmann. Promluvilo duchu Josefa II., který údajně vstoupil
do srdcí všech přítomných, vylíčil císaře jako ochránce lidu, vyzdvihl jeho humanitu,
dobročinnost a snahu o ulehčení existence venkovského člověka, josefinské zákonodárství,
zrušení censury a samozřejmě nezapomněl ani na toleranční patent. Při závěrečných slovech
"Josef II. vládne nad námi! - A nyní padá rouška!" zazněly výstřely z moždířů a pomník byl
konečně odhalen. Zazněl jásot přítomných, Liedertafel s doprovodem ostro střelecké kapely zapěl
hymnu a fontána za zády přítomných vychrlila plnou silou do výše proud vody. Johann Stegmann
následně předal do rukou českobudějovického starosty Eduarda Claudiho věnovací listinu, jejímž
prostřednictvím byl pomník odevzdán do vlastnictví města. Mezitím přistupovali k pomníku
zástupci jednotlivých německých spolků, měst a obcí, aby položili kjeho podstavci ozdobné
věnce se stuhami. Po ukončení tohoto aktu se průvod odebral městem zpět k Německému domu,
čímž nejdůležitější část celé slavnosti skončila. Asi 200 pozvaných hostů se po prohlídce města
vpodvečer znovu shromáždilo ve vyzdobeném velkém sále Německého domu, kde od šesté
hodiny začínala slavnostní recepce. Zde promluvilo dalších několik řečníků o významu Josefa II.
pro poddaný lid i pro německou kulturu, v přestávkách byly čteny blahopřejné dopisy a telegramy od předních představitelů německé politiky v českých zemích. Společenská zábava se protáhla až do časných ranních hodin 17).
Pomník byl umístěn v městském parku na nepatrné terénní vyvýšenině obklopené keři, naproti
budově Besedy. Na podezdívce, tvořené třemi stupni, stál podstavec čtvercového půdorysu, který
se směrem vzhůru mírně zužoval a v horní části ho završovala stylově profilovaná římsa.
Podstavec, stejně jako podezdívka, byl zhotoven z leštěného jihotyrolského porfyru a jeho přední
strana nesla reliéfně připevněný letopočet 1781, obklopený vavřínovými ratolestmi, a pod tím
německý nápis:
Dem Schatzer der
Menschen
KAISER JOSEF II.
Errichtet 1883.
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Do nápisu se z nevysvětlitelných příčin vloudila malá chybička - namísto správného "Schiitzer"
(ochránce) tu stálo slovo "Schatzer" (odhadce), v daném kontextu samozřejmě zcela nesmyslné.
Nad římsou spočívala na nástavci bronzová bysta císaře v nadživotní velikosti 18). Svým čelem
se Josef II. obracel k jednomu z hlavních parkových chodníků a příštích několik desítek let tak
mlčky sledoval korzující městskou společnost.
Rok 1883 přinesl pro obě nejdůležitější národnostní skupiny v Ceských Budějovicích několik
událostí mimořádného významu, které se jistě promítly i do postojů ke zřízení pomníku Josefa II.
V celostátním měřítku se jednalo o volby do zemského sněmu s vítězstvím konservativců, česko
budějovická Obchodní a průmyslová komora, až do té doby převážně německá, byla právě
v tomto roce ovládnuta českými představiteli. Zároveň se v městském výboru odehrávaly boje
o zrovnoprávnění češtiny jako jednacího jazyka, vedené především JUDr. Antonínem Vokáčem
a JUDr. Augustem Zátkou. Měsíc před odhalením pomníku Josefa II. odešel z Českých Budějo
vic JUDr. Vendelín Griinwald, jeden z předních vůdců zdejších Čechů, zakladatel a první před
seda Besedy. Jako jednu z nejzávažnějších událostí roku však Češi vnímali úmrtí biskupa Jana
Valeriána Jirsíka a v době, kdy vrcholily přípravy k odhalení Josefova pomníku, byla v plném
proudu sbírka na postavení pomníku Jirsíkovi. Za oběma těmito počiny lze spatřovat v zásadě
podobný motiv: Ceši oceňovali zesnulého biskupa hlavně pro podporu českých škol a spolků,
zatímco Němcům byla u císaře Josefa II. blízká zejména úloha germanisátora.
Lze předpokládat, že zřízení pomníku Josefa II. a především nadšené nacionalistické projevy
německých řečníků při jeho odhalení nikterak neprospěly česko-německým vztahům ve městě
a staly se jedním z článků stále se prohlubujícího národnostního konfliktu. Slavnost odhalení
pomníku měla kromě jiného zásadní dopad pro organisaci Němců v jihočeském pohraničí. Byla
totiž ojedinělým podnětem ke shromáždění řady zástupců ze všech německy mluvících oblastí
jižních Čech, tedy především ze Šumavy a Pošumaví, kteří se právě zde dohodli na ustavení
spolku, jenž by sdružoval jihočeské Němce a hájil jejich zájmy. Hlavními iniciátory myšlenky se
stali spisovatel Franz Hollriegl a českobudějovický obchodník Josef Taschek. Na základě této
dohody došlo skutečně na jaře 1884 k založení spolku Deutscher Bohmerwaldbund, který měl
v následujících desetiletích dalekosáhlý význam nejen pro politický, nýbrž i pro kulturní život
německé menšiny v jižních Čechách 19).
Pomník císaře Josefa II. stál v českobudějovických městských sadech na den přesně 35 let.
Během tohoto období, alespoň pokud bylo možno zjistit, se proti němu neozvaly žádné významné
ideové nebo estetické výhrady a monument byl akceptován budějovickými Němci i Čechy. Pouze
na podzim 1908 se stal nepřímou příčinou k většímu konfliktu mezi oběma národnostmi, který po
několik týdnů ovlivňoval politický i veřejný život města. Na základě zpráv z dobového tisku a archivních pramenů lze průběh událostí rekonstruovat následujícím způsobem:
Představitelé budějovických Němců se rozhodli připomenout 25. výročí odhalení pomníku uspořádáním velkých oslav na počest císaře Josefa II., jejichž význam měl být podtržen slavnostním
průvodem a večerním programem v sále Německého domu. Termín konání byl určen na neděli
18. října. V obavě, že josefská slavnost přeroste ve velkoněmeckou agitaci, připravil Český
politický spolek na tentýž den protestní akci - svolal do Besedy veřejnou schůzi všech českých
starostů z okolí města, při níž měli promluvit poslanci Krž, Súhrada, Klofáč a Kalina a redaktor
Kratochvíl o politické situaci. Následovat měl velký průvod k českému akciovému pivovaru
a velké lidové shromáždění v tamní zahradě.
Okresní hejtmanství jako nejnižší instance státní správy se zřejmě zaleklo masového charakteru
obou připravovaných akcí - i hrozícího konfliktu - a ani jednu z nich nepovolilo. Pravděpodobně
se tak stalo i pod dojmem nedávných událostí v Kašperských Horách, kde došlo mezi zástupci
obou národností k násilným potyčkám. Rozhodnutím národnostně tolerantního okresního hejtmana Křikawy se cítily dotčeny obě strany a 13. října podaly odvolání k pražskému místodržitelství,
avšak neúspěšně. Zákaz vyvolal v obou národních táborech značnou nevoli, hodně se o něm psalo
v novinách, obě strany se oháněly loajalitou k habsburskému trůnu a vinily protivníka z opaku.
v
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-Slavnost na počest Josefa II. se nakonec,

byť

v omezené

míře

a navzdory úřednímu zákazu,

konala.
Poslední kapkou, jíž přetekl příslovečný pohár, bylo znečiš!ění bysty císaře Josefa II., jehož se
dopustil neznámý pachatel v noci ze 17. na 18. říj en 1908. Casně ráno shledali hlídači parku Josef
Vodvářka a Jan Krčma, že hlava a ramena císařovy bysty jsou polity a pomazány sádrou, na nos
je přilepen kus sklenářského tmelu a přes oko převázána páska, ta~že obličej panovníka měl po
těchto úpravách pravděpodobně připomínat husitského hejtmana Zižku. Hlídačům se podařilo
vyčistit bronzové poprsí jen částečně, stopy po sádře na něm zůstaly.
Vlastní slavnost začala 18. října po poledni. Aby celá akce budila dojem nahodilosti, nepřišli
zástupci německých obcí z jižních Čech v původně plánovaném průvodu, ale scházeli se po
malých skupinkách. Kolem druhé hodiny odpolední položili k pomníku věnce, načež se předsta
vitelé spolků vzdálili a skromná slavnost zdánlivě spěla ke svému konci. Předzvěstí příštích
neklidných chvil bylo, když na německé provolávání slávy císaři Josefu II. se z pavilonu za
fontánou ozvěnou ozývalo české "Nazdar!". Dosud viditelné znečištění císařovy bysty, které se
městským zřízencům nepodařilo dokonale smýt, vzbudilo mezi přítomnými pohoršení, z davu se
ozvaly rozhořčené hlasy a zazněla část německé písně "Wacht am Rhein". Z parku před Besedou
pozorovali průběh slavnosti místní Češi, kteří reagovali zpěvem písní "Hej, Slovane!", "Kde
domov můj?", výkřiky "Hanba!" a pískotem. Na každý verš písně "Wacht am Rhein" odpovídali
hlasitým notováním popěvku "Hrom a peklo!" na stejnou melodii. Němci začali zpívat ještě
důrazněji a urážky opětovali, do vzduchu vylétly zaťaté pěsti a došlo i na několik pohlavků.
Oběma vzájemně se provokujícím stranám přispívali na pomoc náhodní kolemjdoucí, takže počet
Čechů i Němců zde dosáhl několika set (starosta města Taschek odhadl množství Čechů na 600).
Hlídkující oddíl městské policie v počtu 14 mužů vyzval Čechy k opuštění parku. Když tak
učinili, byl vchod do sadu uzavřen a kolem pomníku zůstali pouze němečtí účastníci slavnosti,
kteří se nahrnuli k plotu a výhrůžně pokřikovali směrem k Besedě. Na balkonu Besedy stál úřed
ník nemocenské pokladny, národní socialista Otakar Svoboda a povzbuzoval přítomné Čechy,
aby se nerozcházeli. Ti byli mezitím policií zatlačeni do besedního domu. Krátce poté vylétl
z prvního patra kámen, následovaly další a některé z nich našly svůj cíl: jeden z hozených kamenů udeřil strážmistra Karla Haferla do přilby, jiný policista byl zasažen přímo do tváře. Stojí za
povšimnutí, že v zachovaných protokolech ani v dobovém tisku se nevyskytla zmínka o zásahu
civilní osoby - rozvášnění Češi zřejmě mířili pouze na strážce veřejného pořádku. Mezi nejradikálnější přívržence aktivní obrany patřil zdejší železniční zřízenec Matěj Dvořák, který podněco
val dav výkřiky "Mažte je! ".
O událostech se doslechli také představitelé politických úřadů, kteří nesli odpovědnost za klid
ve městě. Z okresního hejtmanství přispěchal vrchní komisař JUDr. Bedřich Hejda, jenž povolal
četnictvo a dal vyklidit park; Němci opouštěli "bojiště" v průvodu četníků a za neustálého zpěvu
"Wacht am Rhein". Protože z prvního patra Besedy stále létaly kameny, přikázal komisař Hejda
zavřít všechna okna. Park s pomníkem byl uzavřen a skupinky Čechů jej obcházely tak dlouho,
dokud pořadatelé josefské slavnosti nenechali odklidit věnce. Teprve potom odpochodovali
městští strážníci a kolem páté hodiny mohl být park znovu zpřístupněn 20).
V následujících dnech se vyšetřovalo, kdo znešvařil bystu císaře Josefa II. České noviny se
snažily svést vinu na představitele německého tábora, němečtí redaktoři se proti tomu ohradili.
Přestože se případ dostal až ke krajskému soudu, nedospělo vyšetřování k žádnému konkrétnímu
výsledku a skutečný viník zjištěn nebyl. Bouřlivá událost, která sama o sobě netrvala déle než
několik hodin, ovlivnila dobový politický život města a možná také uspíšila jednání, na jehož
konci mělo stát vyrovnání budějovických Čechů s Němci. K definitivní dohodě mezi představiteli
obou největších zdejších národnostních skupin však nedošlo; znemožnil ji výbuch první světové
války a po ní se již politický vývoj ubíral zcela jiným směrem.
Státní převrat roku 1918 se v Českých Budějovicích obešel bez násilných incidentů, docházelo
však ke spontánnímu odstraňování připomínek rakousko-uherské monarchie: byly strhávány
uliční tabulky s názvy připomínajícími panovníky a vojevůdce Ústředních mocností, z průčelí

31

úředních budov mizely státní symboly. Pozornost českých občanů se obrátila také proti pomníku
Josefa II. stojícímu v městských sadech. Jistý Jan Březina již 28. října v odpoledních hodinách
strhl bronzovou bystu císaře a shodil ji do Mlýnské stoky. Odtud byla vyzdvižena městským
zahradníkem Josefem Sobischkem, uschována nejprve v nedaleké dřevěné verandě a později
přenesena do zahrady Německého domu. Zároveň došl,? ke zničení německého nápisu na podstavci pomníku. Za pozornost stojí mimo jiné fakt, že Ceské Budějovice se staly prvním z mnoha
desítek dalších míst v Čechách, kde byl pomník Josefa II. odstraněn 21 ).
Českobudějovičtí Němci, kteří v této době tvořili již menšinu zdejšího obyvatelstva a se vznikem
republiky přišli o dominantní postavení v městské správě, prokázali dostatečnou dávku politické
prozíravosti a nevyvinuli prakticky žádnou výraznou snahu o z~chranu pomníku v jeho původní
podobě a na původním místě. Svědčí to mimo jiné o tom, že v Ceských Budějovicích nebyly
národnostní konflikty tak závažné jako například v některých severočeských městech, kde se
právě kvůli pomníkům Josefa II. strhly nesmlouvavé boje, jejichž dramatický průběh vrcholil
demonstracemi a došlo dokonce ke dvěma zbytečným ztrátám na životech 22). O poničeném
českobudějovickém pomníku se následujících několik měsíců příliš nemluvilo, nebo o tom
alespoň neexistují žádné písemné zprávy. Opuštěný podstavec v městském parku nesloužil příliš
k okrase města - na tom se shodovali všichni bez rozdílu národnosti. Někdejší starosta Josef
Taschek proto 2. června 1919 požádal městskou správní komisi o povolení, aby spolek mohl tento
podstavec vlastním nákladem v nejbližších dnech odvézt a převzít do správy. Taschek přitom
jednal jako předseda Německého pokrokového spolku pro jižní Čechy v Budějovicích (Deutscher
Fortschrittsverein ffu Sťidb6hmen in Budweis), o němž prohlašoval, že je právním nástupcem
někdejšího Německého politického spolku, který pomník Josefa II. v letech 1882-1883 zřizoval
23). Poněvadž ohledně existence tohoto právního subjektu vzniklo později mnoho nejasností,
které se na základě archivních pramenů nepodařilo zcela vysvětlit, bude v dalším textu označován
obecně jako německý spolek. Záležitost projednala městská správní komise dne 5. června 1919
a rozhodla povolit odvezení podstavce s tou podmínkou, že německý spolek uvede místo do
pořádku 24). Zástupci spolku však s odstraněním zbytků pomníku nikterak nepospíchali, a svou
váhavostí tak nechtěně napomohli vypuknutí rozvláčných sporů, které patří k nejzajímavějším
(a zároveň nejabsurdnějším) "pomníkovým" příběhům v Českých Budějovicích a které jistě
nepřispěly k procesu usmiřování mezi zdejšími Čechy a Němci.
Počáteční období této kauzy charakterisují rychlé názorové zvraty, postupně však případ přerostl
ve vleklá a většinou bezvýsledná jednání. Během léta 1919 se uvažovalo o využití kamenného
soklu pro plánovaný pomník T. G. Masaryka, akademický spolek Budivoj tu chtěl postavit
pomník Otakara Mokrého; od obou těchto variant se ale záhy z níže uvedených důvodů upustilo
25). Liknavost představitelů německého spolku vedla městský úřad k tomu, aby 6. srpna 1919
nařídil okamžité odstranění podstavce, a to nejpozději do dvou dnů. Německý spolek pověřil
touto prací místního stavitele Johanna Stepana, který pak přibral jako odborníka kamenického
mistra Václava Ráru. Vzápětí se ale na základě nalezených podkladů zjistilo, že město na zřízení
pomníku v letech 1882-1883 přispělo značnou částkou a že hradilo náklady právě na stavbu
podstavce. Při svém odhalení byl pomník navíc předán do správy obce. Starosta Otakar Svoboda
proto 14. srpna 1919 vydal zákaz odvezení soklu a německý spolek byl vyzván, aby přerušil již
započatou práci a naložené kusy kamene aby opět složil. Své případné vlastnické právo k podstavci měl spolek prokázat nejpozději do 3. září.
Vyvstal spor o to, komu vlastně pomník patří a zda odevzdáním do správy obce při slavnostním
odhalení se skutečně stal obecním majetkem. Zástupci městského úřadu argumentovali mimo jiné
tím, že pomník stál 35 let na obecním pozemku a neplatily se z něho žádné poplatky. Tato okolnost měla podle jejich názoru stačit k tomu, aby mohl být podstavec považován za majetek města.
Německý spolek na výzvu k obraně svých vlastnických práv vůbec nereagoval, zastavil práci na
odstranění podstavce a nechal na místě stát vůz s několika naloženými kameny. Stavitel Stepan
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předložil městskému úřadu účet za práci na rozebírání soklu, představitelé města mu ho však
vrátili s tím, že zadavatelem byl německý spolek.
Zástupci městského úřadu dne 17. září 1919 prohlásili, že za současných politických poměrů
není přípustné udržovat pomník v původním složení s bystou Josefa II., neboť oslavoval přísluš
níka habsburského rodu, zároveň však zamítli myšlenku využití stávajícího podstavce pro pomník
zcela odlišného zaměření, čímž by se porušil původní úmysl jeho zakladatelů. Městský úřad za
této situace viděl jediné řešení v přenechání soklu německému spolku s tím, že spolek uhradí
náklady na jeho zřízení. O den později, 18. září 1919, proběhla schůze městské rady, během níž
promluvili k záležitosti pomníku radní Švec, Zdrá,!lal, Schweighofer, Nový a Janovský. Nakonec
se přítomní ztotožnili s názorem JUDr. Františka Svece, že totiž obec nabyla vlastnického práva
k celému pomníku (tedy i s bystou) a nároky německého spolku jsou neoprávněné. Městská rada
se zavázala, že s pomníkem neučiní nic, co by odporovalo běžným zásadám piety, svůj majetek
že si však obec zachová. Zároveň se radní usnesli, jak bude naloženo s jednotlivými částmi
monumentu - bysta měla být podle jejich rozhodnutí uložena v městském museu a zbytek
prozatím ponechán na svém místě 26). V této době otiskly místní německé noviny ironickou
zprávičku o tom, že budějovičtí Němci prý chystají na místě josefského pomníku zřídit pomník
městského radního, profesora Františka Zdráhala, jenž patřil k předním osobnostem zdejšího
říjnového převratu v roce 1918. Na obelisku měl stát nápis: "Dem Erwecker des deutschen
Nationalbewusstseins die dankbaren Budweiser" (v překladu: Buditeli německého národního
vědomí vděční Budějovičtí) 27). Zatímco tento návrh zůstal na úrovni recese, již vážněji zněla
výtka téhož listu, že kamenný sokl má být údajně druhotně použit pro postavení nějakého
českého pomníku: "v této nové podobě zůstane ale sokl vždy památníkem pro všechny evropské
Němce, znamením, jak se zachází s Němci v Čechách. Snad tento čin přinese své ovoce!" 28).
Se samotným podstavcem v parku se několik měsíců nic nedělo, zůstával již od léta zčásti
rozebraný a vedle něj stál ještě 11. října polonaložený vůz. Na opakované výzvy k uvedení soklu
do původního stavu zástupci německého spolku nereagovali, a tak muselo opět zakročit město,
které koncem října zadalo tuto práci kamenickému mistru Františku Hepplovi. Heppl před
koncem roku 1919 podstavec s použitím rozebraných kusů opět složil a opravil, takže mu
městská pokladna 26. ledna 1920 vyplatila 400 Kč. Tato částka byla následně neúspěšně
vyžadována od německého spolku. Městská důchodní pokladna dotazem na okresní správu
politickou dokonce zjistila, že jmenovaný spolek již od roku 1906 úředně neexistuje. Rozvinulo
se tudíž pátrání, kdo a jakým jménem vlastně počátkem června 1919 žádal městskou správní
komisi o povolení k rozebrání soklu. Pátrání proběhlo bez výsledku, dokonce ani tehdejší
předseda městské správní komise JUDr. August Zátka si na žádné podrobnosti nevzpomněl;
chladně znějící Zátkova odpověď signalisovala, že tento někdejší vůdce českobudějovických
Čechů definitivně odstoupil z politického i veřejného života města. Ve skutečnosti již nyní za
německou stranu vystupoval Fondsverien des deutschen Hauses, který byl pravděpodobně
právním nástupcem německého pokrokového spolku. V čele Fondsvereinu stál ve funkci
předsedy bývalý českobudějovický starosta Josef Taschek.
Poněvadž městská rada se v září 1919 usnesla (patrně ne zcela právem), že majetkem obce je
pomník i s bystou Josefa II., bylo třeba rovněž zajistit její vhodné uložení v městském museu.
Ředitel musea Richard Kristinus však 14. května 1920 sdělil, že v tamních sbírkách se dosud
nenachází. Městský policejní úřad proto dostal 20. května příkaz vyšetřit, kam bysta zmizela
a zařídit její neprodlené předání do musea. Správce Německého domu Bertram Blaha i náměstek
předsedy Fondsvereinu Dr. Wilhelm Miegl prohlásili, že o jejím uložení jim není nic známo.
V následujícím týdnu se podařilo bronzové poprsí při policejní prohlídce nalézt na verandě
v zahradě Německého domu, kde bylo ukryto "pod starým haraburdím a kulisami" v dřevěné
boudě. Pod dozorem policejního strážníka Jana Krnínského a s asistencí výpomocného strážníka
Josefa Peterky odtud sedm obecních dělníků v odpoledních hodinách 29. května 1920 bystu přes
protesty přítomných členů Fondsvereinu vyzvedlo a přeneslo do musea, kde ředitel Kristinus
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téhož dne protokolárně potvrdil její příjem. K dlužné částce za znovupostavení podstavce, kterou
město vymáhalo od německého spolku, nyní přibylo dalších 68 Kč 10 haléřů za přenesení bysty.
Fondsverein, který prohlašoval bystu za svůj majetek, podal proti tomuto jednání ještě 29. května
odpoledne prostřednictví~ svého advokáta JUDr. Richarda Benische žalobu k českobudějovic
kému okresnímu soudu. Zaloba však mylně směřovala proti českobudějovickému starostovi
Otakaru Svobodovi jako fysické osobě a nikoli proti městské obci. Starosta se nad tím právem
pozastavoval a kraj ský soud také 13. června 1920 schválil jeho rekurs, že návrh není řízen proti
osobě pravé. Plánované ústní jednání se tak stalo bezpředmětným. Německá strana ale neustoupila a 28. června převdložila novou žalobu, tentokrát proti starostovi Otakaru Svobodovi a zároveň
proti městské obci. Rízení bylo stanoveno na 27. červenec, nepřineslo však žádné zásadní výsledky. Protože se do jara 1921 nepodařilo zjistit, kdo podával začátkem června 1919 zmíněnou
žádost, a způsobil tak vlastně veškeré tyto potíže, podalo město 19. dubna 1921 státnímu zastupitelství trestní oznámení na neznámého pachatele, který fingovanou existencí spolku Deutscher
Fortschrittsverein fUr Sťidb6hmen in Budweis způsobil městu škodu 468 Kč 10 haléřů. Také toto
jednání však uvázlo na mrtvém bodě 29).
Najaře 1924 již události kolem opuštěného podstavce začaly zdánlivě směřovat ke konečnému
rozuzlení, a to v souvislosti s chystanými slavnostmi desátého výročí 1. pěšího pluku Mistra Jana
Husi a také vzhledem k očekávané návštěvě presidenta Tomáše Garrigue Masaryka v Českých
Budějovicích. Městská rada ve své schůzi dne 15. května 1924 přijala návrh radního prof. Otakara Trčky odstranit "zbytky pomníku Josefa II." v režii obce a uložit je na vhodném místě,
například v městském museu 30). Patrně na základě předchozí žádosti předložil kamenický mistr
Václav Hára 20. května 1924 městskému stavebnímu úřadu rozpočet na případné rozebrání,
naložení, přepravu a složení částí soklu na místo, "kam se s vozem zajet může" - toto místo mělo
být dodatečně určeno. Rozpočtená částka dosáhla výše 2.140,- Kč, ale v případě, že by obec
žádala odvezení až na hřbitov sv. Otýlie, zvýšila by se o dalších 500,- Kč. O dva dny později
sestavil Václav Hára druhý rozpočet, který kromě již zmíněné varianty nabízel v otázce využití
podstavce ještě jiná dvě řešení: bud' jej sám kamenický mistr za 4.000,- Kč od obce odkoupí a na
vlastní náklady odveze, nebo ho převeze na hřbitov sv. Otýlie a nastaví čtyřbokým leštěným
jehlanem z domácího syenitu. Tento monument, který by připravil městskou pokladnu o 15.000,Kč, měl být podle Hárových představ vztyčen na hřbitově jako naprosto neutrální architektonický
doplněk, bez jakéhokoli nápisu a konkrétní ideologické náplně.
Městská správa, která se patrně zalekla příliš vysokých nákladů a navzdory svému usnesení
nezajistila včasné odstranění podstavce před presidentskou návštěvou, se stala terčem narážek
ze strany veřejnosti. Politování nad touto úřední nepružností vyjádřila svým dopisem ze dne
17. června 1924 například místní jednota Československé obce legionářské. Především pro
nedostatek finančních prostředků tedy záležitost "usnula" na celý další rok.
Posměšný článek otištěný 9. června 1925 v Národním Osvobození na českobudějovickou
"pomníkovou" záležitost znovu upozornil a způsobil, že se o ni začaly zajímat centrální orgány.
Podle usnesení Nejvyšího správního soudu z června 1925 mělo město povinnost na vlastní
náklady odstranit podstavec, který byl nedílnou součástí ideologicky závadného pomníku.
Zároveň se po vážlivě zhoršoval fysický stav neudržovaného podstavce, mezi jehož kameny se
objevovaly spáry a dokonce trhliny, takže mu hrozila pozvolná destrukce. Případné další
smysluplné využití soklu měl po dohodě s příslušnými referenty městského úřadu zvážit první
městský zahradník Vojtěch Novák, který již 27. června 1925 předložil návrh na převezení
podstavce do areálu hřbitova sv. Otýlie ajeho úpravu na pomník padlým, čímž "bude ulomen
hrot všem nepěkným polemikám, protože podstavec bude postaven zemřelým vojínům za světové
války bez rozdílu národnosti i náboženství". Definitivní dořešení problému již nemohlo být
nikterak oddalováno, i vzhledem ke stížnostem v periodickém tisku. Dostalo se v červenci 1925
opakovaně na program schůze městské rady, která však projednání opět odložila s odkazem na to,
že v nejbližší době zavítá do Českých Budějovic táborský sochař J. V. Dušek a město si od něj
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vyžádá dobrozdání. Představitelé města, zaměstnanci správy hřbitova i městský zahradník Novák
měli mezitím promýšlet vhodné umístění budoucího pomníku padlým v rámci hřbitovního areálu.
Patrně chyběl dostatek vůle k závěrečnému rozhodnutí, a tak si záležitost počkala na vyřešení
dalších neuvěřitelných devět měsíců. Počátkem března 1926 se již o případném druhotném
využití podstavce neuvažovalo, městský stavební úřad doporučoval uložit jej prozatím na hřbi
tově. Městská rada se 4. března usnesla odprodat sokl tomu, kdo za něj nabídne nejvyšší částku
(nejméně však 4.000,- Kč) a bude schopen ho ihned na vlastní náklady odvézt. Bylo obesláno pět
místních kamenických firem, zareagoval však pouze V ác1av Hára, ochotný zaplatit za podstavec
4.100,- Kč. Zaplacením této částky dne 6. dubna 1926 a následným převezením rozebraného
soklu do Hárovy kamenické dílny ve Dvořákově ulici se uzavřela jedna nepříliš slavná kapitola
v "pomníkových" dějinách jihočeské metropole 31 ). Protože V ác1av Hára patřil mezi významné
dodavatele hřbitovních náhrobků, lze oprávněně předpokládat, že části někdejšího podstavce pro
bystu Josefa II. se dosud nacházejí na některém z českobudějovických hřbitovů.
IV. 2. Pomník Josefa II. v Rožnově
V osmdesátých letech 19. století byl Rožnov samostatnou obcí, ležící pouhé čtyři kilometry na
jih od Českých Budějovic, ajeho obyvatelé se živili převážně zemědělstvím. Právě v této době se
začal pozvolna ztrácet dosavadní ryze německý charakter vsi: zatímco v roce 1880 tu z celkového
počtu 367 obyvatel žilo pouze 20 Čechů a Rožnov byl "nejněmečtější" obcí v celém soudním
okrese, do roku 1890 se tento poměr změnil na 395 Němců vůči 223 Čechům 32). Tento vývoj
pravděpodobně vyvolal obrannou reakci německé části obyvatelstva a snahu vyjádřit navenek
svou národnostní příslušnost. Jedním z vnějších projevů tohoto úsilí mohlo být také zřízení
pomníku císaři Josefu II., kterého německé venkovské obyvatelstvo chápalo nejen jako "ochránce
sedláků", nýbrž i jako mocného zastánce německého jazyka.
Koncem osmdesátých let vzniklo při rožnovské místní skupině spolku Deutscher Bohmerwaldbund zvláštní Komité pro zřízení pomníku císaře Josefa v Rožnově (Comitee zur Errichtung eines
Kaiser Josef-Denkmals in Strodenitz), jehož konkrétní kroky lze vysledovat až od jara 1889.
Vytvoření kamenného podstavce k budoucímu monumentu bylo zadáno kamenickému mistru
W. Lepschimu ve Vyšším Brodě a bronzovou bystu objednalo přípravné komité u sléváren
v moravském Blansku. Finanční prostředky na pomník se scházely prostřednictvím dobrovolných
sbírek nebo darů od blízkých obcí s německou většinou; samotné České Budějovice přispěly
Rožnovským na tento účel částkou 50 zlatých 33). Spolupráce mezi představiteli obce Rožnova
a německými obyvateli Českých Budějovic je patrná i na okolnostech, za jakých došlo později
k odhalení pomníku Josefa II.
Ve druhé polovině června 1889 se v Českých Budějovicích konala velká průmyslová výstava,
která měla představit výsledky německé práce a na niž se sjeli významní němečtí hosté z Prahy,
Plzně, Ústí nad Labem, Jihlavy, Českého Krumlova a dalších měst. Tuto příležitost využili
Rožnovští a naplánovali slavnostní odhalení Josefského pomníku na 23. červen 1889 34).
Během prvních dvou červnových týdnů roku 1889 byl na rožnovské návsi před budovou školy
postaven žulový podstavec a na něj osazena bronzová bysta císaře 35). Přípravu odhalení organisoval slavnostní výbor, který zároveň sestavil program slavnosti, rozeslal pozvánky a požádal
o pokud možno co nejhojnější účast 36 ).
Slavnostní den nadešel v neděli 23. června 1889. Kolem druhé hodiny odpolední se před česko
budějovickým Německým domem shromáždili jezdci na koních z Rožnova a okolních vsí, ozdobení vlajkami ve velkoněmeckých barvách. U Wendlerova hostince naproti městskému divadlu se
spojili s německými spolky, aby slavnostním pochodem v průvodu vyrazili přes Zlatý most a dále
Lineckou silnicí k Rožnovu. Ačkoli vytrvale pršelo, účast byla značná a na vyzdobené rožnovské
návsi se sešly přibližně dva tisíce lidí. Účastníky přivítala ostro střelecká kapela, načež pěvecký
spolek Deutsche Liedertafel z Českých Budějovic přednesl Mendelssohnův sbor "Die Ehre
Gottes". Následovala nadšená řeč redaktora Hugo Krause, jenž byl rovněž autorem oslavné básně
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-na císaře Josefa II. Při jeho závěrečných slovech kolem půl čtvrté odpoledne spadla s pomníku
rouška a návsí se rozlehl bouřlivý aplaus publika. Deutsche Liedertafel zapěl německou lidovou
píseň "Der Ackersmann" a na řečnické místo vystoupil předák místní skupiny Deutscher Bohmerwaldbundu Franz Liebl, jenž předal pomník do péče představitelům obce jakožto "věrným ně
meckým mužům". Rožnovský starosta Mathias Migl symbolicky převzal monument do ochrany
a při této příležitosti potvrdil, že "pevnější než tento kámenje naše věrnost k císařskému domu,
ale právě tak pevná je naše věrnost k němectví. O tom všem vypovídá tento pomník". Na závěr
slavnosti pokládali zástupci spolků a korporací z okolních německých obcí i vzdálenějších měst
věnce k podstavci nově odhaleného monumentu. Mezi významnými hosty nechyběli přední
představitelé budějovických Němců a městské správy, ale také delegace z Ústí nad Labem, Prahy
a Plzně které zavítaly na český jih u příležitosti průmyslové výstavy 37). Večer po skončení
rožnovské slavnosti se v Ceských Budějovicích konala ještě "Slavnost císaře Josefa" a spole,
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čenský večírek 38).
Pomník Josefa II. stál na návsi v Rožnově a celé malé prostranství okolo něj bylo upraveno jako
parčík. Sestával ze žulového podstavce, členěného několika římsami a vysokého 197 cm, a bronzové bysty císaře v nadživotní velikosti o výšce přibližně 90 cm. Přední strana podstavce nesla
vytesaný nápis:
1781
DEMEDLEN
BAUERNFREUNDE
KAISER JOSEF II.
1823/689
V pravém dolním rohu se skrývalo jméno kameníka a sídlo jeho firmy: W. LEPSCHI
HOHENFURTH.
Rožnovský pomník Josefa II. byl odstraněn hned po převratu v roce 1918. Bronzovou bystu
uschovali představitelé obce na obecním úřadě ajejí další osudy neznáme 39). Naproti tomu
kamenný podstavec se zachoval dodnes, neboť jej Rožnovští jako v podstatě nepotřebný poskytli
nedaleké obci Planá u Českých Budějovic a na tamním hřbitově byl roku 1922 druhotně použit
jako pomník padlým v první světové válce. Kamenný podstavec dosud stojí na plánském hřbitově
poblíž vchodu a na jeho zadní straně je čitelný původní nápis. Na místě bronzové bysty Josefa II.
se však tyčí vysoký kříž.
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V. POMNÍK, PAMĚTNÍ DESKA A BYSTA J. V. JIRSÍKA
V. 1. Pomník biskupa J. V. Jirsíka
Jan Valerián Jirsík (1798-1883), rodák z posázavského Kácova, v letech 1851-1883
českobudějovický biskup. Zasloužil se mimo jiné o vznik ústavu pro hluchoněmé, českého
gymnasia a několika dalších škol v Českých Budějovicích.

V pátek 23. února 1883 zemřel náhle českobudějovický biskup Jan Valerián Jirsík po více než
v čele diecéze, čímž způsobil upřímný zármutek v řadách jihočeských obyvatel: "Proč zachvívají se bolem neobsáhlým rtové církve? Proč halí ve smutku roucho žalem
ssinalou tvář matka vlast? - Což neslyšíte úpěnlivého zvonu nářku, sdělujícího se od Budějovic od
věží k vížkám po celé diecési a odtud dále a dále po širých vlasti končinách, že platí již o velekně
zi diecése té, že platí o příkladném vlasti synu Janu Valerianu Jirsíkovi děsné slovo: 'byl'. Ano,
již otevírá vždy pohostinskou náruč svou matka země tomu vstříc, jehož veškerý život jako skvoucí
zlatá nit pojí jednoduchou tu kolébku, do níž Jej v koncích století minulého v Kácově položili,
a nijak nádhernou rakev, v níž dnes v Budějovicích drahé tváře pro slzu ledva viděti můžeme ... "
Ještě téhož dne se konala schůze výboru Záložny českobudějovické, na níž jeho člen, obchodník
Antonín Effmert předložil návrh k postavení pomníku zesnulému biskupovi s tím, že by samotná
záložna měla na tento účel poskytnout příspěvek ve výši 500 zlatých. Myšlenka byla přijata a výbor se zároveň usnesl doporučit, aby si její realisaci vzal na starost nejvýznamnější zdejší český
spolek Beseda, v němž se soustřeďoval veškerý společenský a kulturní život budějovických
Čechů. Zprostředkovatelem se stal JUDr. August Zátka, jenž hned následující den tlumočil tento
požadavek na zasedání výboru Besedy. Přítomní nadšeně souhlasili a rozhodli o uvolnění 1.200
zlatých ze spolkových prostředků. V předvečer Jirsíkova pohřbu, 26. února 1883, se sál Besedy
zaplnil řadou příchozích z jihočeského venkova, před nimiž Zátka pronesl nadšenou řeč o zásluhách zesnulého biskupa. Profesor Josef Volák a úředník záložny František Benda uspořádali při
této příležitosti mezi účastníky dobrovolnou sbírku, která vynesla 133 zlatých. Zároveň byl
učiněn návrh ke změně spolkových stanov tak, aby Beseda mohla zřídit pomník z výtěžku
veřejných sbírek 1).
Mezitím došlo 24. února k ustavení zvláštního přípravného "Sboru pro vystavění pomníku
biskupu Jirsíkovi", do jehož čela se postavil ředitel českobudějovického českého gymnasia Dr.
Gustav Bozděch, funkci jednatele přijal gymnasiální profesor Josef Volák. Ostatními členy sboru
byli JUDr. August Zátka, starosta Besedy JUDr. Vendelín Griinwald, kanovník ThDr. Antonín
Skočdopole, obchodníci Josef Lederer a Antonín Effmert a účetní Záložny František Benda.
Jedním z nejzanícenějších propagátorů "pomníkové" myšlenky se stal zmíněný obchodník
Effmert. K prvním organisačním počinům sboru patřilo podání žádosti o povolení uspořádat
sbírku v obvodu českobudějovického okresu a později po celých Čechách. První z obou potřeb
ných povolení bylo uděleno výnosem okresního hejtmanství z 1. března 1883, druhé pak českým
místodržitelstvím dne 3. dubna téhož roku. Valná hromada Besedy se ll. března 1883 na základě
návrhu Dr. Zátky usnesla připojit do spolkových stanov dodatek, že "Beseda má také za účel
zbudovati v Budějovicích pomník biskupu Jirsíkovi" 2).
Značný ohlas této sbírky, především v rámci českobudějovické diecéze, svědčilo nebývalé
oblibě Jirsíkově. Mezi dárci bychom objevili především české obyvatele města, duchovenstvo
diecéze, členy pedagogických sborů i venkovské učitele, české peněžní ústavy, příslušníky
šlechtických rodin, města a obce, okresní výbory, ale také četné spolky. Dary přicházely
i z oblastí mimo jižní Čechy: přispěla například města Kutná Hora, Čáslav nebo Mladá Boleslav
a opět církevní hodnostáři. Nikoli ojediněle se vyskytly též příspěvky od amerických krajanů,
především tamních kněží. Jen do konce roku 1883 se nashromáždilo 11.932 zlatých 3).
Za účelem větší propagace pomníkové myšlenky byly vytištěny drobné brožury a letáky.
třicetiletém působení
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V prvním z těchto letáků, připraveném 25. března 1883 s úvodním provoláním "Bratří Čechové!"
je květnatými obraty vylíčena výzva k upisování příspěvků: "Jako rodina pro utěšení své staví na
hrobě drahých svých pomník, postavme i my na místě 31.letého biskupského účinkováníjeho
pomník důstojný zvěčnělého velikého muže, důstojný nás samých. Pře če tna jest rodina ctitelův
Jeho od nejnižších k vyšším, vždyť On péčí a povahou Svou patřil všem a takž doufá sbor mužů,
kteří v málomocném bolu svém k této potěšné myšlence se utíká, že hlas jeho dojde ozvěny jaré
v tisíci srdcí po vlastech českoslovanských. Jednajíce ve smyslu srdce velikého nyní ztichlého,
které svou objímalo láskou všechny, obracíme se také ku všem a přijmeme vděčně dárek sebe
menší. By pak nikdo k vůli tomu. jehož života úkolem bylo nesnází mírniti v nesnáze uváděn
nebyl, ustanovili jsme se na tom, že upsané částky ve lhůtách vypláceti lze jest. - Upisujíce částky
příspěvné, mějmež vědomí, že svatou vyplňujeme povinnost vděčného uznání ku spolukřísiteli
národa a duchovnímu otci a že povinnosti dosti činíme k těm, kteří přijdou po nás. Budeťpomník
ten, o kéž v lepší budoucnosti! příčinou výkladu o minulosti naší s důstatek trudné, budet'
pobídkou pro ty, jimž vlasti dobro drahé, budeť měřítkem na skutky vlažných, budeť výčitkou pro
skutky odpadlíkův. A tak neoslepne zcela jas oné zlaté niti ač strhané, ale bude i dále svitem
byťby temnějším ozařovati dráhy vlasti i církve. Nám pak bude léčivým balsámem na zející ránu,
jejíž palčivosti ani pomysl ukojiti nemůže, že Bůh nejlépe věděl, kdy odvolati má věrného
služebníka svého, aby snad přibývající léta tíhou svou nezkalila duše ladu a neodměnila útrapou
nezištné obětavosti jeho. Nuže tedy k činu! Sbor pro zbudování důstojného pomníku pro biskupa
Jana Valeriana Jirsíka v Č. Budějovicích rozbil stánek svůj v místnostech české Besedy. Tam
nechť tedy každý jednotlivě neb celé obce pohromadě - ač ujme-li se obětavý sběratel záslužné
věci té - své upsání i příspěvky zasýlá. Přijetí se pak novinami stvrdí. Kéž to neobyčejné
požehnání, jež na všech podnicích vřele milovaného Zvěčnělce našeho spočívalo, i na podnik
tento přejde, jehož pohříchu On trpnou pouze jest příčinou" 4).
Městská správa, soustředěná převážně v německých rukou, na stavbu pomníku nepřispěla a neposkytla ani vhodné místo pro jeho případné vztyčení. JUDr. August Zátka přesto v lednu 1886
navrhl, aby byl požádán sochař J. V. Myslbek o zhotovení náčrtu zamýšleného pomníku, a to bez
ohledu na to, kam bude umístěn. Členové sboru postupovali cílevědomě a s vědomím odpověd
nosti, což je patrné i z výběru předního českého umělce. Když už padla zmínka o postoji
budějovických Němců ke zřízení Jirsíkova pomníku, bude na místě se zmínit, že v určité fázi
přípravy se stalo předmětem sporu, zda má být nápis na podstavci budoucího monumentu jen
český nebo česko-německý 5).
Přestože sbírky do roku 1887 vynesly na 17.000 zlatých, situace se získáním vhodného stavebního místa, pokud možno důstojného a representativního, začala být bezvýchodná, a hledalo se
proto náhradní řešení. Poněkud nekoncepčně působil návrh místního odboru Matice školské
z roku 1887, aby bylo použito nashromážděných prostředků ke stavbě nové české reálky.
Nejednalo se však o požadavek neopodstatněný, neboť reálka se tou dobou tísnila v nevelkých
prostorách Stecherova domu v Divadelní ulici a potřeba vlastní školní budovy se stávala
naléhavou. Návrh představitelů Matice školské byl ovšem zamítnut, protože se neshodoval
s původním účelem sbírky 6).
Za těchto nepříznivých poměrů členové sboru alespoň dočasně resignovali na možnost postavení
monumentu na některém z veřejných prostranství a ve svých schůzích 19. července a 25. října
1887 přistoupili na návrh JUDr. Augusta Zátky, aby byl J. V. Jirsíkovi pořízen menší pomník
v interiéru kostela sv. Václava, o jehož stavbu se biskup výraznou měrou sám zasloužil. Veškeré
úvahy začaly následně směřovat tímto směrem a v souvislosti s tím se začalo spíše než o pomníku
hovořit o hrobce či náhrobku biskupa Jirsíka. Ke spolupráci byl vyzván architekt Josef Mocker
a znalec církevního umění Ferdinand Lehner. Mocker navrhoval postavit v zahradě studentského
semináře, přiléhající ke kostelu sv. Václava, novogotickou kapli, v jejímž středu by stála biskupova socha v životní velikosti z carrarského mramoru, zpodobňující biskupa žehnajícího věřícím.
V podzemí pod kaplí se měla nacházet vlastní hrobka s ozdobným sarkofágem obsahujícím Jir-
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-síkovy tělesné ostatky. Kaple měla být podle Mockerových představ vystavěna z pískovce a svou
výškou dosahovat ke hlavní římse svatováclavského kostela. Počítalo se s její stavbou na místě
stávající zdi přímo proti hlavnímu kostelnímu vchodu. Vytvoření zmíněné mramorové sochy
chtěli členové sboru zadat Myslbekovi, není však jisté, zda proběhlo vůbec nějaké jednání s tímto
umělcem 7). Jako jediný se proti tomuto řešení zpočátku postavil Antonín Effmert.
Návrh se nakonec nedočkal uskutečnění, protože se zástupci přípravného sboru na základě Effmertova naléhání vrátili k původní myšlence a rozhodli se raději vyčkávat na příhodnější dobu,
až bude možné postavit pomník na veřejném prostranství. Příhodnější doba však nenastávala,
nepomohla ani intervence biskupa Martina Josefa Říhy u městské rady. Kanovník Skočdopole
navrhl rozdělit sebranou částku k založení peněžitých fondů ve prospěch chovanců ústavu pro
hluchoněmé a sirotčince Gednalo se v obou případech o ústavy založené a štědře podporované
Jirsíkem). Ačkoli vhodné místo ke stavbě pomníku stále chybělo, převládl názor držet se účelu
sbírky.
Začátkem roku 1895 členové přípravného sboru uznali, že bude vhodné nespokojit se s provisoriem a realisaci velkolepého záměru odložit na pozdější dobu. Na základě smlouvy mezi
biskupskou konsistoří a Besedou z 2. dubna 1895 byl fond pro zbudování Jirsíkova pomníku
uložen na biskupství a nesměl být využit k ničemu jinému než v budoucnosti ke stavbě
monumentu. Fond v té době sestával z 23.630 zlatých 17 krejcarů hotových peněz, uložených
v Záložně českobudějovické na čtyřprocentní úrok, ajednoho losu Červeného kříže. Sbor pro
vystavění pomníku biskupu Jirsíkovi zanikl 8).
Aby činnost sboru neskončila bez viditelných výsledků, a aby byla osobnost biskupa Jirsíka
alespoň částečně připomenuta, rozhodli se představitelé Besedy pro zřízení pamětní desky přímo
nad Jirsíkovým hrobem u severní stěny kostela sv. Prokopa a sv. Jana Křtitele. Příprava probíhala
v letech 1894-1895, vlastní desku zhotovila místní firma Blažeje Schattingera v létě 1895 celkovým nákladem 735 zlatých. Největší položku z této částky představovala výroba základní desky
z leštěného syenitu, na níž byla připevněna prostřední kulatá deska z leštěné švédské žuly, nápis
s biskupovým jménem a bronzový věnec. Schattinger dále prováděl veškeré práce spojené s in
stalací, zřízením podezdívky pro železnou mříž a vůbec s novou úpravou hrobu. Kovanou mříž
o celkové délce 9,5 metru a hmotnosti 140 kg vytvořil zámečnický mistr Karel Melzer 9). Odhalení této desky proběhlo 27. října 1895 a bylo pojato jako tichá církevní slavnost: po osmé hodině
ranní vyšel průvod od Besedy ke kostelu sv. Václava, kde se konala mše, a dále na Staroměstský
hřbitov. U Jirsíkova hrobu se sešli pouze církevní představitelé a zástupci českých spolků, zazněl
sborový zpěv Hlaholu a alumnů zdejšího biskupského semináře a přítomní si vyslechli proslov
biskupa Martina Josefa Říhy. Nad skromným a neoficiálním charakterem této slavnosti se
pozastavovali redaktoři Jihočeských Listů: "... nemůžeme při té příležitosti potlačiti své podivení,
že oslava muže, jenž pro národ český žil a pracoval, díti se má tak tichým způsobem, že ani
neoznámí se to veřejnosti, tomu lidu českému, jejž zvěčnělý biskup tak miloval. Rovněž celý
program oslavy nás ani v nejmenším neuspokojuje, poněvadž národní ráz byl v něm úplně
pominut a silně pochybujeme, že jediný řečník, biskup dr. Martin Říha náležitě vzpomene též
národního významu Jirsíkova. Dle programu bude to akt přísně církevní a přece náš Jirsík
nepracoval pouze pro církev ale též pro národ český" 10).
Během následujících více než dvou desítek let sice přípravný sbor neexistoval, stále však
pozvolna přicházely finanční prostředky na fond uložený u biskupské konsistoře. Myšlenka
začala znovu ožívat až v době první světové války, kdy českobudějovická Beseda uvažovala
o výstavbě tzv. Národního domu. Jeho projektováním byl pověřen architekt Antonín Balšánek,
tehdy třiapadesátiletý profesor pražské techniky a zároveň zeť vůdce budějovických Čechů
JUDr. Augusta Zátky. Právě Zátka přišel s ideou zřídit zároveň se stavbou Národního domu
konečně i Jirsíkův pomník, který by nemusel stát na frekventovaném veřejném prostranství
- tím by se předešlo odporu ze strany městské správy. Myšlenka vznikla pravděpodobně kolem
přelomu let 1917 a 1918 a Balšánek se pro ni snažil získat sochaře Jana Václava Myslbeka.
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-K jeho velkému zklamání však mistr zpočátku odmítl.
Sedmdesátiletý Myslbek si uvědomoval, že uskutečnění Jirsíkova pomníku v Ceských Budějo
vicích dosud není příliš reálné a do práce s předem nejistým výsledkem se nechtěl pouštět. Bylo
proto třeba jej přesvědčit o vážnosti celé věci. Ze Zátkovy a Balšánkovy vzájemné korespondence
se dozvídáme, že se velmi opatrně snažili přimět sochaře ke konečnému souhlasu a že jim na jeho
spolupráci skutečně záleželo. Oprávněně však předpokládali, že Myslbek by se ze všeho nejdříve
dotázal na budoucí umístění pomníku, aby mohl sochu komponovat pro určité prostředí. Na takovou otázku však za daných okolností nebylo možné odpovědět: ani jedna z navržených variant
totiž neměla velkou naději na uskutečnění. Nezbývalo proto než vyčkávat.
Zmíněné alternativy pro situování pomníku, se kterými počítali Zátka a Balšánek, byly celkem
čtyři: za prvé přicházelo v úvahu prostranství před katedrálou, jehož ideový vztah k osobě biskupa Jirsíka byl na první pohled zřejmý. Druhá varianta počítala se vztyčením sochy v městském
parku vose Rudolfovské třídy, tedy nedaleko stávajícího Lannova pomníku. Třetí možné místo
skýtal městský park poblíž vyústění Krajinské třídy, kde stála socha bohyně Diany; zde by se
dobře uplatňovala blízkost diecézního ústavu pro hluchoněmé, který založil právě Jan Valerián
Jirsík (připomeňme, že část sousedního Mariánského náměstí dostala v roce 1921 název
Jirsíkovo) - tyto tři první varianty se však vzhledem k nesouhlasu městské správy jevily jako
nereálné. Konečně se nabízela čtvrtá možnost, totiž postavit biskupův pomník před projektovaným Národním domem; protože však Národní dům zatím existoval jen na Balšánkově
rýsovacím prkně, nebyla ani tato poslední alternativa uskutečnitelná 11). Představitelé Besedy
proto vyčkávali, zda blízká budoucnost poskytne příznivější podmínky pro postavení pomníku
1. V. Jirsíka. Řešení přinesl státní převrat v říjnu 1918.
Na přelomu let 1918 a 1919 obnášel fond ke zbudování Jirsíkova pomníku celkem 116.000
korun. Při Besedě znovu vzniklo zvláštní komité, které mělo zabezpečit provedení i financování
stavby monumentu a do jeho čela se postavil MUDr. Bohumil Růžička. Vlastní fond však byl
v

podle stanov Besedy nadále spravován biskupskou konsistoří 12). Členové komité začali bez
prodlení podnikat první potřebné kroky, mezi které patřilo i definitivní rozhodnutí, že vytvoření
Jirsíkova pomníku bude zadáno mistru Myslbekovi. Tohoto umělce původně doporučil JUDr.
August Zátka, ale jeho patrně největším zastáncem byl architekt Antonín Balšánek - mimo jiné
proto, že již jedenkrát s Myslbekem úspěšně pracoval, a to na pomníku K. H. Máchy pro
petřínské sady v Praze. Také v případě českobudějovického monumentu biskupa J. V. Jirsíka
bylo Balšánkovi svěřeno zpracovat plány podstavce, navrhnout umístění, celkovou komposici
a rozměry díla.
Dne 21. ledna 1919 obdržel Josef Václav Myslbek dopis českobudějovické Besedy, jímž byl
oficiálně požádán o práci na Jirsíkově soše 13). Objednávka jej zastihla právě v době, kdy odcházel na zasloužený odpočinek a loučil se se svým ateliérem. Tyto okolnosti vzbuzovaly v předsta
vitelích Besedy obavu, že sochař opět odmítne. Myslbek však nezklamal - zakázku přijal a do

práce se pustil s obdivuhodně mladistvou chutí 14). Nikterak netajil své potěšení a tvorbu
Jirsíkova pomníku označil za "úlohu pro kterou už hořím" 15).
Obratem si vyžádal zaslání podobizny biskupa Jirsíka a také situačních plánů místa, kam má být
budoucí pomník postaven - v tom mu však přípravné komité nemohlo pomoci, neboť o konečném
umístění díla dosud nepanovala shoda. Samotný Myslbek dospěl k přesvědčení,. že nejlépe bude
vztyčit monument před hlavním vchodem do katedrály a na této své představě později trval 16).
První tři týdny promýšlel koncepci budoucí sochy, uvažovalo různých možných postojích a
konečně 12. února 1919 si do svého deníku poznamenal: "První náčrt na pomník biskupa J V
JŽrsíka". Během dalších dvou týdnů připravil v hrubých rysech celkový návrh pomníku - mělo se
jednat o stojící postavu Jirsíkovu, odlitou v bronzu, podstavec si představoval ze žuly nebo
mramoru. Nabídl zhotovení třetinového modelu během tří měsíců za odměnu ve výši 10.000 K.
Vyjádřil naději, že bude možné celé dílo pořídit za obnos 116.000 K, který měla Beseda k dis-
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posici, a že materiál i hodnota práce bude v dohledné době lacinější 17). Svůj umělecký podíl na
pomníku pokládal za velkou poctu, a později proto příliš nedbal ani na výši honoráře,
z něhož ostatně po odečtení výdajů na materiál a živé modely, ale také režijních nákladů, znásobených všeobecnou drahotou, zbyla jen nepatrná částka 18). K práci na Jirsíkově soše přistu
poval Myslbek se značnou odpovědností a přesností. Jak bylo i u jeho ostatních děl obvyklé,
provedl důkladnou teoretickou přípravu, která spočívala především ve studiu církevních oděvů
z rozsáhlé encyklopedie "Rom, das Oberhaupt die Einrichtung und Verwa1tung der Gesamtkirche" a z Braunovy "Die lithurgische Gewandung". Ani s tím se však Myslbek nespokojil a zapůjčil si od vyšehradského kanovníka Wiinsche několik obleků a dalších doplňků, které tvoří
součást oděvu církevního hodnostáře. Sám svůj přístup odůvodňoval tím že "vše rituelní musí
býti náramně přesné". Ještě pečlivěji postupoval při ztvárnění Jirsíkova obličeje a vlasů. Za
tím účelem shromažďoval všechny dostupné fotografie, nejvíce však byl spokojen se snímky
z českobudějovického Pechova ateliéru. Podobizny mu ochotně sháněl jeho přítel a příznivec,
královéhradecký biskup Dr. Josef Doubrava - byly mezi nimi kupříkladu tři fotografie, které se
Myslbekovi dostaly do rukou 25. dubna 1919, ajeden malovaný portrét 19).
Ještě během února 1919 začal sochař na soše pracovat a byl s ní hotov asi za tři a půl měsíce.
Postupoval poměrně značným tempem: začátkem března dokončil třetinový model o výšce 1,29
metru a 10. března přistoupil k tvorbě velkého hliněného modelu. V této fázi musel nejprve
zhotovit dřevěnou kostru, sestavenou z tisíců příček a hrotů, jejichž konce prostorově určovaly
polohu mnoha pevných bodů na povrchu budoucí sochy. Jednalo se o pomůcku, která umožňovala přenášet přesný tvar malého modelu na model třikrát větší. Tuto kostru, která dosahovala
celkové výšky 327 cm, potom postupně vyplňoval hlínou, a vytvářel tak konečnou podobu
plastiky. Práci mu usnadňovali pomocníci, pozdější sochaři Karel Pokorný a František Bžoch 20).
Podle zaslaných snímků začal Myslbek 13. května tvořit pomocný model Jirsíkovy hlavy a dne
23. června s ním byl hotov. Největší potíže mu přitom způsobovaly vlasy, ze snímků špatně
patrné, přitom však pro věrnost podoby důležité 21). V tomto období k sobě zval každého, kdo
mělo práci na soše zájem a zvláště pak ty, kteří Jirsíka pamatují, a mohli by proto posoudit
správnost zpracování hlavy a obličeje, případně pomoci s drobnými opravami.
Od konce května byl Myslbek v neustálém osobním i písemném kontaktu s architektem Balšánkem a často spolu o různých problémech diskutovali. Posledního květnového dne navštívil Balšánek Myslbekův ateliér, shlédl již téměř dokončený hliněný model a byl s ním velmi spokojen
22). O čtrnáct dní později uvedl v dopise advokátu Katzovi: "Dodělávám biskupa V Jirsíka
a kleju na gichtácké bolesti v levé ruce" 23).
Českobudějovická Beseda vyslala do Myslbekovy dílny svého předsedu MUDr. Růžičku, jenž
sem zavítalI O. června a o své návštěvě později napsal: "Vyhovuji vlídnému pozvání nestora
českých výtvarníků Mistra Myslbeka a navštěvuji jej v jeho rozlehlém ateliéru v Akademii umění
na Letné. Mistr neslyší pro pokročilou hluchotu několikeré zaklepání ani kroky, a teprve když
stanu před ním, vítá mě svým roztomilým způsobem.
Uprostřed ateliéru stojí dvě postavy v nadpřirozené velikosti, jedna ze sádry, sv. Vojtěch pro
sousoší sv. Václava, a druhá právě dodělávaná v hlíně - náš nezapomenutelný biskup Jirsík.
Stoji tu majestátně v klerice, přes ramena sutanu, v levici biskupský klobouk a v pravici v lokti
ohnuté na prsou pectorale, a dívá se svým měkkým, dobrotivým pohledem klidně někam do dálky.
Poddávám se rád vzácnému dojmu, jímž socha působí, a mlčky se kochám příjemným požitkem
oka. Mistr za mnou chvíli stojí a ponechává mě dojmu své myšlenky vtělené v hlínu. Pak beře
stříkačku, natahuje vodu a pozorně, lehce poprašuje mohutný model, který musí být neustále
vlhký, aby nepraskal. Je vidět na každém pohledu, jakým se dívá na své dílo, i na každém pohybu,
jakým jej ošetřuje, že je to jeho láska, jeho dítě. Rok na něm pracuje den ze dne, ve všední den i
ve svátek, rok na ně myslí, rok myšlenku vlévá ve hmotu" 24).
Jirsíkově
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Mezitím však Myslbekovi v souvislosti s jeho pensionováním začalo hrozit, že přijde o svůj
prostorný ateliér v Akademii umění na Letné, a že nebude mít kde tvořit. Obrátil se proto na
svého přítele, advokáta JUDr. Leopolda Katze, aby mu vymohl doživotní užívání ateliéru C"aby
ateliér byl mně i nadále propůjčen do doby, až ty bačkory natáhnu''). Katzovo úsilí v této záležitosti bylo kolem poloviny června korunováno úspěchem 25).
Konečně 26. června 1919 mohl Myslbek oznámit, že model Jirsíkovy sochy v definitivní velikosti je až na nepatrnou dodělávku hotový. Českobudějovická Beseda vyplatila umělci za jeho
dílo 10.000 K, takže ve fondu pro postavení pomníku zbývalo ještě 105.900 K 26). Na tomto
místě je nutné poznamenat, že sochař na svém díle příliš nezbohatl, neboť po odečtení všech
výdajů spojených s tvorbou modelu mu zůstala směšná částka. Do svého deníku si sice poznamenal, že "... těžko je pracovat za tak malý honorář ... ", ale při své skromnosti a nenáročnosti
se o jeho zvýšení ani příliš nestaral. Nalezneme-li v pozdějších Myslbekových dopisech zmínky
o honoráři, šlo vždy o peníze pro Balšánka.
V červenci 1919 Balšánek dokončil plány budoucího podstavce - mělo se jednat o mírně kónický
piedestal s prohnutou spodní částí a odstupňovaným soklem. Najeho přední stěnu navrhl architekt umístit bronzový biskupský znak a jméno Jana Valeriana Jirsíka s daty narození a úmrtí.
Celý podstavec měl mít podle této prvotní představy výšku 3,96 metru a čtvercový půdorys
o straně 3,65 metru. Jeho největší část by byla zhotovena ze světlé leštěné žuly, zatímco pro
spodní stupeň doporučoval Balšánek leštěný syenit 27).
V červenci spolupracovali Myslbek i Balšánek na celkové koncepci monumentu; sochař si
nechal předložit nákresy budoucího podstavce a rozhodli se co nejpřesněji vyčíslit celkové
náklady. Balšánek proto požádal kamenickou firmu J. Víšek na Vinohradech o rozpočet na
podstavec ajeho výše - 56.000 korun - oba umělce příjemně překvapila. Rozpočet však nebyl
úplný: po přičtení výdajů na transport, osazení, podezdívku a práce s tím spojené vzrostl na
71.040 K. Protože to byla částka neúnosná, vyžádal si Balšánekjejí maximální redukci. Snížení
nákladů až na 46.000 K by se podle kalkulace firmy Víšek podařilo nahrazením doposud
zamýšlené leštěné žuly žulou štokovanou 28). Myslbek sice označil tuto redukci výdajů za
"skutečný zázrak", nicméně trval na tom, že socha by se nejlépe vyjímala na leštěném podstavci
29).
Složitým vývojem prošla mezitím otázka umístění budoucího pomníku a dosud v ní zdaleka
nebylo jasno - počet původně zamýšlených variant se zredukoval ze čtyř na pouhé dvě, takže se
počítalo bud' s prostranstvím před katedrálou sv. Mikuláše, nebo s částí parku před budovou
Besedy 30). Záležit~st byla představiteli Besedy a přípravného komité řešena již během Myslbekovy práce, ale na aktuálnosti získala po dokončení díla. Větší naději na realisaci měla první
z obou navržených možností, k níž se jednoznačně přiklonil také sám sochař. I v jejím rámci
ovšem ještě existovaly dílčí otázky, neboť celé prostranství mezi katedrálou a Černou věží
poskytovalo několik více či méně vhodných míst.
Podle původních představ architekta Antonína Balšánka, který byl jako projektant podstavce
zodpovědný za celkovou komposici díla, měl být monument postaven podle italského způsobu
pod Černou věž na straně ke katedrále. Sochař naproti tomu považoval za nejvhodnější Ca dokonce jedině možné) umístění před hlavním vchodem vose katedrály a teprve později se mu o správnosti tohoto řešení podařilo přesvědčit i Balšánka. Oba tvůrci pomníku se pro zatím shodli na tom,
že nejlépe bude pomník postavit ve vzdálenosti asi 8 metrů od jižní strany Černé věže, přičemž
by Jirsíkova socha byla obrácena čelem k náměstí. Městská správa však s tímto umístěním
zásadně nesouhlasila a vyvolala další podrobnější šetření 31).
Protože si Myslbek i Balšánek uvědomovali argumenty, které by mohly svědčit proti jejich návrhu, provedli společně pokus na podobném velmi frekventovaném místě - pražském Křížovnickém
náměstí; doprostřed vozovky tam rozměřili plochu budoucího podstavce a přesvědčili se, že by
dopravě nepřekážel. Myslbek vzkázal rozhodujícím činitelům do Českých Budějovic, aby se
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-v zamítnutí tohoto řešení neukvapovali a aby raději vyčkali na dokončení odlitku, který bude
možno vztyčit na zkoušku na zamýšleném místě. Byl přitom veden obavami, že "takové pozadí,
jaké bude katedrála tvořiti se nedostane nikde a bylo by nenapravitelné tohoto jedinečného místa
nevyužít" 32). Stejný názor zastával i JUDr. August Zátka 33).
Na podzim 1919 začínalo být zřejmé, že otázka umístění pomníku nebude zdaleka tak jednoduchá, jak se původně předpokládalo. Balšánek chtěl oprávněnost svého názoru dokázat pomocí
fotografií místa před katedrálou, zatímco Myslbek v téže době opět prováděl pokusy s vyměřová
ním na Křížovnickém náměstí. Výsledek měření jen utvrdil jeho přesvědčení, takže 7. listopadu
mohl Balšánkovi napsat: ''jsem s mým návrhem postaviti pomník před hlavní portál kostela
budějovického srostlý". A o něco později při jiné příležitosti takřka bojovně podotkl: "když trojice
dr. Růžička, prof Balšánek i já budeme pro postavení Jirsíka před hlavní vchod kostela, tak
zvítězíme! ".
V této době, na přelomu října a listopadu 1919, také došlo k zásadní úpravě v projektu podstavce: na základě Myslbekovy prosby změnil Balšánek původně navrhovaný kónický piedestal na
rovný, aby křivé linie vlastní sochy v kontrastu s jeho kolmicemi lépe vynikly. Počítalo se, že
podstavec bude vysoký pouhých 244 cm, zatímco socha i s plintem 320 cm. Jako nejvhodnější
materiál k výrobě podstavce doporučil Myslbek černý mramor Sankt Anna 34).
Práce na Jirsíkově soše pokračovala odlitím sádrového modelu v konečné velikosti, k němuž
bylo zapotřebí nejprve sestavit velké kovové lešení. S jeho montáží začal Myslbek v polovině
prosince 1919 a model byl dokončen v květnu následujícího roku, kdy jej zhlédli architekt
Balšánek s MUDr. Růžičkou 35). Autorský honorář za tuto práci obnášel 32.129 korun, za
materiál a další režijní náklady zaplatil Myslbek ze svých vlastních prostředků více než 12.000
korun a na uhrazení této částky českobudějovickou Besedou potom čekal až do konce prosince
1921 36).
Záležitost umístění pomníku se mezitím vyvíjela značně nepříznivě - paradoxně to opět byla
městská správa, která stála realisaci projektu v cestě. Usnesením městské rady ze 4. prosince
1919 došlo k zamítnutí žádosti Besedy o postavení Jirsíkova pomníku před katedrálou, a to
z důvodů komunikačních 37). Zastánci tohoto řešení byli upřímně pohoršeni, žádný z nich však
nenašel odvahu vyrozumět o verdiktu rady také Myslbeka. Nakonec se rozhodli prolomit nedů
věru přesvědčivým důkazem - vztyčením jednoduché napodobeniny monumentu, která by však
měla skutečný tvar i rozměry. Architekt Balšánek s MUDr. Bohumilem Růžičkou dne 8. března
1920 navštívili mistra Myslbeka a požádali ho, aby přijel do Českých Budějovic a maketu pomníku si přímo na místě prohlédl. Sochař, jenž neměl příliš reálnou představu o situaci a o zamítavém stanovisku městské správy dosud nevěděl, tak slíbil učinit v první polovině dubna, ale víc
považoval za zbytečné 38). Kromě toho stále tvrdošíjně prosazoval pro pomník místo přímo vose
hlavního vchodu do katedrály, což Balšánek za daných okolností považoval přinejmenším za
choulostivé 39). Vlastně až do poloviny března se Myslbek domníval, že ze žádné strany nebudou
tomuto umístění pomníku kladeny překážky. Neustálé vytížení prací i pokročilý věk ho vázaly
k pražskému ateliéru a vzdálenost od Českých Budějovic mu umožňovala účastnit se dění pouze
nepřímo.

Teprve v neděli 14. března 1920 navštívil Balšánek znovu Myslbeka a informoval ho o nepříz
nivosti situace. Sochaře tato zpráva pochopitelně značně rozrušila a zdálo se, že odmítne zúčast
nit se pokusného vztyčení makety. O Myslbekově reakci napsal Balšánek svému tchánovi JUDr.
Augustu Zátkovi: "dnes byl tak rozezlen na Budějovice, že - možná - s jeho zájezdu sejde, což by
ovšem i mne přimělo k tomu, že bych téžjá nikam nejel". Zároveň však vyjádřil naději, že mistr
změní svůj přístup k věci: "Myslím, že se mu vlastně teprv dnes rozleží v hlavě, že návrh, aby se
postavila na místě dřevěná kostra, nebyl tak zbytečný, ba že byl zcela vhodným za stávajících
poměrů, ježto může přesvědčit Vaše tak zv. °znalceo, jak se mýlí. Myslbek má pravdu, že pro nás
taková zkouška je zbytečná. I když i tu bych rád viděl, aby Myslbek poznal, že jeho návrh -
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-postavit pomník před hlavním vchodem - není možný též z příčin praktických ". V dalším rozhovoru Myslbek Balšánkovi sdělil, že kdyby vědělo nepříznivých okolnostech již dříve, byl by
"býval raději navrhnul pomník pro vnitřek kostela ([sice klečící neb sedícífiguru" 40).
podmínky pro vztyčení dřevěné šablony, kterou měl vytvořit a na místo dopravit tesařský mistr
se dvěma dělníky, byly dohodnuty koncem března 1920. Architekt Balšánek připravil výkresy
pro všechny tři možné alternativy umístění pomníku na prostranství mezi kostelem sv. Mikuláše
a Černou věží: první počítala s jeho umístěním na úpatí věže na straně ke katedrále, druhá
umisťovala budoucí monument před hlavní vchod katedrály a podle třetí měla Jirsíkova socha
stát na konci stromové aleje na rohu ulice Kanovnické - k této poslední variantě se Myslbek
nechtěl vůbec vyjadřovat, neboť ji považoval za nesmyslnou a doporučoval, že v tom případě by
bylo lepší pomník vůbec nestavět 41). Na všech třech jmenovaných místech měla být maketa
postupně vztyčena a několik přítomných odborníků mělo posoudit vhodnost jednotlivých variant.
Zda se této zkoušky zúčastní i oba tvůrci pomníku, nebylo dosud jasné; Balšánek se již předem
omlouval zaneprázdněním a o Myslbekovi psal, že "zase považuje model za zbytečný, že prý je
jist svou věcí, a že když bude třeba, postaví na místě až sádrový odlitek, což prý bude nejlepší
řešení". Komplikovanost situace a únavu z neustálých sporů patrně nejlépe vystihuje Balšánkův
výrok: "Jelikož se vše stále více a více zamotává, soudím, že bude nejlépe státi všemu zcela
stranou, pokud se o to starají místní rozumy" 42).
Plánovaná společná návštěva obou umělců v Českých Budějovicích se kvůli těžkému onemocnění architekta Balšánka nakonec nikdy neuskutečnila. Sochař Myslbek rozhodně trval na svém
stanovisku - postavit pomník před hlavní vchod katedrály - a teprve krátce před smrtí se přiklonil
k Balšánkovu názoru, že správnější bude jeho situování přímo pod Černou věží 43). Pro úplnost
je třeba zmínit také názor zástupců Klubu za staré Budějovice, kteří prosazovali umístění
pomníku před děkanstvím, při severní straně Černé věže 44).
Před polovinou roku 1920 tedy byl hotov sádrový model Jirsíkovy sochy a připraven k odlití do
bronzu, existoval projekt žulového soklu ajednalo se o posledním výtvarném detailu - o bronzovém znaku, který měl původně zdobit čelní stranu podstavce. Zatímco MUDr. Růžička si před
stavoval, že nejvhodnější by bylo připevnit sem znak města Českých Budějovic, Myslbek navrhl
raději biskupský znak. Nakonec však bylo od tohoto doplňku zcela upuštěno a ponechán pouze
nápis.
Hlavní část přípravných prací tedy byla hotova v průběhu necelého půl druhého roku. Následně
se tempo zvolnilo, především pro stále reservovaný postoj městské správy. Spolupráci architekta
Antonína Balšánka na Jirsíkově pomníku přerušila koncem jara 1920 náhlá nemoc, která se
postupem času ukázala jako velmi vážná a vedla nakonec 22. února 1921 ke smrti.
Představitelé českobudějovické Besedy a přípravného komité stále doufali, že se podaří zajistit
odlití sochy do bronzu co nejdříve a nejlevněji, a že bude moci být pomník odhalen na jaře 1922
45). Osmnáctého ledna 1922 oficiálně vyjádřili svou spokojenost s Myslbekovým dílem 46).
V jednom ze svých posledních dopisů MUDr. Růžičkovi se Myslbek krátce před Vánocemi
1921 dotkl také otázky vhodného materiálu pro odlití sochy a doporučil bronzovou směs
o obsahu 94 % mědi a 6 % cínu 47).
Sám sochař se však konečné realisace Jirsíkova pomníku nedočkal: zemřel v Praze 2. června
1922 a zanechal po sobě ateliér plný odlitků svých starších prací, mezi nimiž se bělostí své
čerstvé sádry vyjímala mohutná postava českobudějovického biskupa. V literatuře se tradičně
uvádí, že Jirsíkova socha se stala posledním výtvorem Josefa Václava Myslbeka, ale není to tak
docela pravda: přibližně v téže době totiž pracoval na plastikách Jana Husa a J. A. Komenského
pro vestibul nové budovy pražské filosofické fakulty, krátce před svou smrtí zhotovil bystu
Františka hraběte Uitzowa a nedokončena zůstala postava svatého Vojtěcha pro svatováclavský
pomník v Praze 48).
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Českobudějovická Beseda stála před dvěma posledními, zato však finančně nejnáročnějšími
úkoly: odlitím bronzové sochy a výrobou kamenného podstavce. Vlastně již od roku 1919
vyjednávali představitelé Besedy s uměleckou slévárnou Pražská metallurgie, která sídlila
v Dělnické ulici v Praze. Vedení této továrny sice bylo ochotno práci na pomníku J. V. Jirsíka
přijmout, ale neustále zvedalo požadovanou částku, až nakonec rozpočetlo cenu na 109.000 Kč.
Protože taková částka neodpovídala finančním možnostem Besedy, rozhodl se besední výbor
požádat ministerstvo národní obrany o darování staré děloviny, čímž by odpadl náklad na
pořízení materiálu; odpověď však byla zamítavá. Dalším jednáním se ovšem podařilo snížit cenu

o celou třetinu 49).
Čekalo se na příznivější poměry, a tak sádrový odlitek sochy, pojištěný proti škodě ohněm, zůstal stát v opuštěném ateliéru ještě čtyři měsíce po sochařově smrti 50). Již 21. srpna 1922 sice
vykonavatel Myslbekovy poslední vůle JUDr. Leopold Katz požádal Besedu o jeho odstranění,
aby mohla Akademie umění tento prostor vyklidit, ale teprve v polovině října sem přišli zaměst
nanci Pražské metallurgie a odlitek rozřezali. Za tuto práci a za převoz jednotlivých kusů do
svého skladiště si slévárna naúčtovala 999 korun 60 haléřů 51 ). Během listopadu provedla Pražská metallurgie přípravné práce a 4. prosince 1922 obdržela od Besedy definitivní objednávku na
odlití Jirsíkovy sochy za preliminovanou cenu 73.048 Kč. Veškeré práce spojené s odléváním do
bronzu byly dokončeny kolem poloviny července 1923, takže se rozplynuly poslední naděje, že
se podaří pomník odhalit ke čtyřicátému výročí úmrtí Jana Valeriána Jirsíka 52). Dne 18. září
1923 naúčtovala Pražská metallurgie Besedě za odlití sochy, její ciselování a patinování původně
stanovenou částku 73.048 Kč, která však po zdanění (10 % daně luxusní a 2 % daně z obratu)
vyrostla na 81.812 korun 96 haléřů 53). Dohromady s již dříve vyplaceným honorářem J. V.
Myslbekovi za malý a sádrový model tedy dosáhla celková pořizovací cena Jirsíkovy sochy na
126.580 korun 96 haléřů.
Výbor Besedy však nemohl v přípravě pomníku pokročit, neboť se stále ještě očekávalo konečné
usnesení městského zastupitelstva v otázce určení místa. Muselo být proto odloženo i zadání
kamenických prací na podstavci. Beseda se opakovaně pokoušela vyjednávat s městskou správou
o umístění před hlavním vchodem do katedrály. Městská stavební komise ho však uznala za
nevhodné a bylo přislíbeno jiné, nejspíše pod Černou věží 54). Poněvadž Beseda neměla žádný
vhodný prostor k uložení sochy, dohodla se s Pražskou metallurgií, že smí ponechat hotové dílo
ještě nějaký čas bezplatně v tamním skladu 55). Hotová, v bronzu odlitá socha, stála potom ve
skladišti pražské slévárny další tři roky.
Teprve na přelomu let 1924 a 1925 začalo jednání mezi představiteli Besedy a městskou správou
konečně směřovat ke kompromisu; po mnohých úvahách nakonec představitelé města dospěli ke
stanovisku, že z komunikačních důvodů může Jirsíkův pomník stát pouze při jižní straně Černé
věže. Rozhodla tak městská rada dne 22. ledna 1925 56). Představitelé Besedy už pravděpodobně
nechtěli riskovat další zbytečné prodlevy, a tak od svého původního záměru upustili a přijali
nabídku městské rady. Po dlouhém období nucené nečinnosti se tedy přípravné práce mohly opět
naplno rozběhnout.
Prostor pod Černou věží bylo ovšem třeba architektonicky dořešit, a protože Antonín Balšánek
již čtvrtým rokem nebyl mezi živými, zahájil besední výbor koncem zimy 1925 jednání s
pražským architektem Bohumilem Hiibschmannem. Hiibschmann spolupráci přijal, navázal na
Balšánkovo dílo, vypracoval definitivní detailní plány budoucího podstavce a celkové komposice
pomníku 57). Za účelem řešení podstavce svolala Beseda komisionelní šetření přímo na místě,
tedy do prostoru mezi Černou věží a katedrálou. Šetření proběhlo 24. února 1925 za účasti
zástupců Besedy, biskupské konsistoře, městského úřadu a architekta Hiibschmanna 58). Teprve
27. února 1925 dopoledne konečně proběhl pokus se vztyčením siluety budoucího pomníku,
zhotovené ve skutečné velikosti z dřevěných latí potažených papírem. Zkoušky se zúčastnili
zástupci spolků a institucí, zainteresovaných do stavby monumentu: biskup Šimon Bárta, okresní
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hejtman Velík, JUDr. August Zátka, JUDr. František Hromada, Dr. Bohumil Růžička, Msgre
ThDr. Kaspr, vrchní stavební rada Muller, akademický malíř F. B. Doubek, Ferdinand Vydra,
Robert Rožánek, starosta Sokola Dr. Lexa, městský radní Josef Trager, prof. AdolfTrager, Dr.
ing. Jindřich Keller, architekti Hubschmann a Pecánek z Prahy, zástupce státního památkového
úřadu ing. Beránek a další. Ačkoli se v otázce umístění pomníku vyskytlo několik odlišných
názorů, nakonec se přítomní shodli, že představa zesnulých tvůrců monumentu Myslb~ka
a Balšánka byla v podstatě správná, jen bude třeba pomník posunout poněkud blíže k Cerné
věži 59). Teprve tímto aktem vlastně byl definitivně přijat kompromis nabízený městskou
správou.
Během následujících měsíců pracoval Bohumil Hubschmann na detailních plánech, za jejichž
vypracování obdržel honorář 3.600 korun. Plány potom byly v červnu 1925 předloženy městskému úřadu 60). Členové českobudějovické Besedy tehdy ještě předpokládali, že odhalení bude
možné uskutečnit na podzim téhož roku. Kvůli pomalému shromažďování peněz na zaplacení
podstavce se však termín oddálilo další rok.
Besední výbor posléze vypsal soutěž na provedení kamenických prací, do níž se přihlásily firmy
ing. Jiřího Víška z Prahy, Jana Cingroše z Plzně, Františka Heppla z Českých Budějovic a kamenický závod J. Nováka a V. Kelbla z Besednice 61). Ze soutěže vzešla vítězně plzeňská firma
Cingroš s nabídkou znící na 105.000 Kč; v jejím rozpočtu byl započítán podstavec ze syenitu
od Teletína a žulová spodní část pomníku. Cingrošův kamenický závod doporučoval mimo jiné
i architekt Hubschmann, především s ohledem na kvalitu tamní žuly 62). Po přičtení stavitelských
a pomocných prací i dalších výdajů se předpokládalo, že celkový náklad na zřízení podstavce
dosáhne výše kolem 140.000 Kč. Takovou částkou ovšem výbor Besedy nedisponoval, a v dubnu
1926 proto apeloval na "lid jihočeský" pomocí výzvy v periodickém tisku. Připomínal, jak v šedesátých letech 19. století všichni Jihočeši podporovali stavbu zdejšího gymnasia, jak "jihočeský
lid udělal v malém to, co národ český stavbou Národního divadla" 63). Výzva našla svůj ohlas
a příspěvky se začaly scházet. Významnou úlevu pro besední pokladnu znamenalo také gesto
paní Olgy Balšánkové, která se vzdala odměny za práci svého zesnulého manžela architekta
Antonína Balšánka 64).
Brzy se sešlo dostatečné množství finančních prostředků, takže 1. června 1926 mohlo být firmě
Cingroš zadáno provedení kamenických prací. Oproti původní nabídce došlo ke změně použitého
materiálu: materiál pro budoucí podstavec českobudějovického Jirsíkova pomníku byl získán
odlomením částí obrovského bludného balvanu v lese Tisu u Blatna, ležícím zhruba v polovině
cesty mezi Plzní a Žatcem. Samotný transport neopracovaných mnohatunových kamenů z lesního
svahu až do plzeňské Cingrošovy dílny se stal technicky mimořádně náročnou akcí 65).
Českobudějovická Beseda mezitím oficiálně požádala městský úřad o povolení ke stavbě pomníku a městská rada ve své schůzi 15. července 1926 skutečně stavební povolení udělila. Besedě
byl zároveň příslušný pozemek pod Černou věží propůjčen do trvalého užívání, takže realisaci
monumentu již nic nestálo v cestě 66). Schválení výnosu městské rady městským zastupitelstvem
čtrnáct dnů po odhalení pomníku byla v tomto případě pouhá formalita 67).
Práce spojené s výkopem základu ajeho vybetonováním byly zadány firmě Josef Kovařík,
podnikatelství staveb České Budějovice a odborného dozoru nad nimi se ujal majitel zdejší
přední stavitelské firmy a rovněž člen výboru Besedy Augustin Teverný 68). Po 9. srpnu dorazil
do Českých Budějovic vlak od Plzně, jenž na čtyřech velkých vagonech přivezl z kamenické
továrny Jana Cingroše části rozloženého podstavce ze šedomodré žuly, vážící dohromady téměř
55 tun. Beseda za něj později zaplatila předem určenou částku 105.000 korun 69).
Pracovníci Kovaříkova stavitelského závodu nastoupili na místo projektovaného pomníku před
polovinou srpna 1926. Nejprve na celé ploše vytrhali dlažbu, vyhloubili základy a odstranili
pozůstatky staré kanalisace. Pod budoucími schody byla základová jáma zahloubena 130 cm pod
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ovrch, zatímco pod vlastním hranolem s Jirsíkovou sochou dosáhla hloubky 170 cm. Během
fýdne tuto plochu opět zakryla betonová deska. V týdnu mezi 16.-21. srpnem došlo k vysekání
soklu Černé věže pro zapuštění schodů a následně byl 23.-28. srpna vysekán v soklu zářez k uložení vrchních kamenných desek podstavce. Od 30. srpna do 4. září proběhlo podbetonování
těchto desek a stavba lešení, s jehož pomocí měly být vyzdviženy opracované kameny. Začátkem
následujícího týdne (6.-8. září) dělníci podezdívali sokl pomníku a nastavěli lešení pro vytažení
sochy 70). Velké kamenné bloky odborně vyzdvihovali a osazovali zaměstnanci plzeňské firmy
Cingroš. Vztyčování mohutného hranolu o hmotnosti 10,4 tun se podle očekávání setkalo se
značným zájmem a obdivem veřejnosti 71).
Do podstavce pomníku byl vložen pergamenový pamětní spis, zaletovan~ v měděné schránce.
Obsahoval podpisy členů výboru Besedy, JUDr. Augusta Zátky, biskupa Simona Bárty a starosty
města Bedřicha Krále. Schránka dále obsahovala visitku stavitele Augustina Teverného v obálce
a šest dobových mincí v hodnotě 5 Kč, 1 Kč, 50 hal., 20 hal., 10 hal. a 5 haléřů. Spočinula v
podélném zářezu na vrchní straně kolmého hranolu a byla překryta kamennou deskou, čímž
skončila práce na podstavci 72).
Zbývala nejdůležitější součást stavební práce - osazení sochy biskupa Jirsíka. Bronzovou plastiku přivezl 9. září nákladní automobil Pražské metallurgie přímo z Prahy a Besedě ji oficiálně
předal úředník firmy p. Zielecki. Pražsk~ metallurgie dodala také sedmnáct bronzových písmen
tvořících nápis "JAN VALERIAN JIRSIK", která byla zhotovena podle návrhu architekta
HUbschmanna a stála dohromady 1.222 korun 4 haléře 73). Protože osazování sochy bylo pro
pokročilou večerní dobu ponecháno až na následující den, hlídali důvěryhodní Kovaříkovi
zaměstnanci po celou noc automobil i se vzácným nákladem 74).
Ve zbytku týdne ještě dělníci vykopali jámy pro tři kamenné odrazníky v rozích pomníku. Jejich
zasazení, zasypání hlínou a upěchování však proběhlo až v dalším týdnu společně s novým
omítnutím přízemí Černé věže 75). Stavitelská firma Josefa Kovaříka se později podílela i na
montáži pódia pro slavnostní odhalení a za veškeré práce si naúčtovala částku ve výši 29.879
korun 73 haléřů. Firma Vlček nakonec upravila novou dlažbu kolem pomníku 76). Hotový
monument se zakrytou Jirsíkovou sochou očekával své slavnostní odhalení.
Českobudějovická Beseda zatím prováděla pečlivé přípravy tak, aby zajistila celé akci náležitou
pozornost veřejnosti. Rozeslala pozvánky mimo jiné nejvýznamnějším osobnostem tehdejší
politické scény: obdrželi ji předseda vlády, poslanec Rudolf Beran a další členové Národního
shromáždění, ale také kancelář presidenta republiky. Většina z nich se ovšem z důvodů zanepráznění omluvila a poslala alespoň své blahopřání. Jak bylo ostatně při takových příležitostech
obvyklé, přišlo na adresu Besedy značné množství blahopřejných dopisů a telegramů, mimo jiné
od předsedy poslanecké sněmovny Malypetra a předsedy senátu Václava Klofáče. Slavnostní den
se přiblížil.
V předvečer odhalení - 27. září 1926 - se v Jihočeském národním divadle odehrál sváteční program. Oslavy tu zahájil předseda Besedy MUDr. Bohumil Růžička řečí o významu Jirsíkovy osobnosti, načež obecenstvo provolalo slávu Jirsíkovi i vůdci budějovických Čechů JUDr. Augustu
Zátkovi. Zazněly fanfáry ze Smetanovy "Libuše" a následně byl na jevišti předveden živý obraz,
znázorňující biskupa Jirsíka, jenž klade základní kámen k budově českého gymnasia a je přitom
obklopen příslušníky všech vrstev obyvatelstva. Nad ním se vznášel génius a kolem scény byly
instalovány obrazy ústavů, tímto biskupem založených 77). Slavnostní představení Smetanovy
Prodané nevěsty zakončilo večer.
Vlastní odhalení proběhlo na den sv. Václava, v úterý 28. září 1926, a mělo velkolepý průběh.
Na domech již od rána vlály prapory, okna byla plná květin a Jirsíkových obrazů, podstavec
pomníku zdobily věnce dodané zdejší firmou Josefa Schwarze. Z okolních obcí přijížděla do
města selská bandéria a vyzdobené povozy, přicházeli venkované v národních krojích a sešlo se
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množství bývalých absolventů českého gymnasia, založeného kdysi Jirsíkem. Přijelo také sedm
žijících příbuzných Jana Valeriána Jirsíka.
Mezi osmou a devátou hodinou dopolední se účastníci shromáždili před Besedou i v přilehlých
ulicích Nové a Otakarově. Odtud také vyšel slavnostní průvod kolem významných budova ústavů, u jejichž zrodu J. V. Jirsík stál: na čele ohromného průvodu jelo 55 jezdců a 19 ověnčených
povozů, které vypravily některé okolní obce, za nimi šli žáci všech českých škol, chovanci ústavu
hluchoněmých a členové českých spolků v čele s kapelou. Zástup minul školní budovu u sv. Josefa, české gymnasium a seminář, kostel sv. Václava, kde se k němu připojili účastníci slavnostní
mše, prošel okolo ústavu hluchoněmých a Krajinskou ulicí dospěl na hlavní náměstí. Před radnicí
stála připravená tribuna, z níž profesor českého gymnasia Josef Lomský více než hodinu hovořil
o Jirsíkově životním díle. Přítomní se potom přemístili na prostranství pod Černou věží, kde
očekávali vyvrcholení celé slavnosti - odhalení pomníku. Na úpatí věže byla zřízena zvláštní
galerie, ověnčená chvojím, na níž zaujaly místo ženy a dívky v národních krojích. Před pomníkem usedli jako čestní hosté JUDr. August Zátka, starosta města Bedřich Král, několik senátorů
a poslanců, vysocí úředníci, důstojníci a církevní hodnostáři.
Pěvecké sdružení Foerster nejprve předneslo slavnostní sbor "Bože věčný", předseda Besedy
MUDr. Bohumil Růžička poté pronesl uvítací řeč a projevil politování, že zde nejsou přítomni
zástupci presidentské kanceláře. Z úst gymnasiálního profesora Vojtěcha Novotného si potom
účastníci vyslechli další vzletnou přednášku o životě a zásluhách někdejšího českobudějovického
biskupa. Ke slovu se pak opět dostal MUDr. Růžička, jenž přiblížil zdlouhavou přípravu Jirsíkova pomníku, sňal roušku, která až dosud halila sochu, a symbolicky předal monument do
opatrování městu. V tomto slavnostním okamžiku zazněly z ochozu Černé věže fanfáry ze
Smetanovy Libuše v podání sokolské hudby a z náměstí sem dolehly tóny národní hymny.
Na řečnickou tribunu vystoupil starosta Král, aby jménem městské rady převzal pomník do
ochrany. Následovaly projevy universitního profesora a senátora Františka Mareše, historika
a rovněž universitního profesora Václava Novotného (oba byli absolventy českobudějovického
gymnasia), Jirsíkovy zásluhy o české školství zdůraznil ředitel zdejšího českého gymnasia Karel
Vodička a mezi řečníky nemohl chybět ani biskup Šimon Bárta, který označil svého významného
předchůdce za ozdobu katolické církve a velkého syna národa. Za český venkov pronesl několik
srdečných slov rolník Linhart Binder z Jaronic, za spolek "Jirsíkovo nadání" ministerský rada
Hammer z Prahy a nakonec zástupce hlavního města účetní rada František Titěra. Původně měl
jako bývalý student zdejšího českého gymnasia promluvit rovněž spisovatel Josef Holeček, ale
ten se nakonec odhalení vůbec nezúčastnil. Slavnostní okamžiky zakončilo Pěvecké sdružení
Foerster zapěním národní hymny, načež celý průvod defiloval kolem pomníku, ozdobeného
množstvím věnců 78).
Po oba dva dny také Budějovičtí i návštěvníci města hojně navštěvovali hrob biskupa Jana
Valeriána Jirsíka na Staroměstském hřbitově. U příležitosti odhalení pomníku byla připravena
řada doprovodných akcí, například výstava upomínek na zvěčnělého biskupa, otevřená téhož dne
v městském museu. Prodávaly se dva druhy nově vydaných černobílých pohlednic s vyobrazením
Jirsíkovy sochy, které v celkovém počtu 10.250 kusů vytiskl Karel Fiala za 1.230 korun. Rytectví
Karnet & Kyselý z Prahy-Žižkova dodalo 5.150 kusů zvláštních hliníkových odznaků s reliéfním
Jirsíkovým portrétem a nápisem "NA PAMÁTKU/ODHALENÍ/POMNÍKU/JANA VALERIANNJIRSÍKAlI926/ČES.BUDĚJOVICE". Dobročinná organisace "Svépomoc hluchoněmých"
vydala k uctění biskupovy památky v roce 1926 sborník. Zdejší české státní gymnasium, Jirsíkem
založené, bylo ministerstvem školství a národní osvěty na žádost profesorského sboru pojmenováno "Jirsíkovým gymnasiem".
Prostranství mezi českobudějovickou katedrálou a Černou věží zdobilo od této chvíle jedno
z nejhodnotnějších výtvarných děl ve městě: bronzová plastika od předního sochaře Myslbeka,
doplněná podstavcem podle návrhu architektů Antonína Balšánka a Bohumila Hlibschrnanna.
Horizontálu pomníku tvořilo kamenné plató přibližně čtvercového půdorysu, přisazené k jižní
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stěně věže a vysoké pouhých 45 cm. Ve směru od ulice chránily pomník tři kamenné osmiboké
nárazníky o výšce 60 cm. Samotný podstavec sochy byl vztyčen v jihozápadním rohu plató
a skládal se ze dvou stupňovitých bloků, na nichž stál vysoký čtyřboký hranol vysoký 3,8 m
s jednoduchým bronzovým nápisem na čelní straně:

JAN
VALERIAN JIRSÍK
Přímo

na hranolu stála Jirsíkova socha o výšce 3,25 metru, držící pravou rukou na prsou křížek
(pektorál) a ve spuštěné levici okrouhlý biskupský klobouk. Mírné nakročení pravou nohou,
viditelné pod bohatě zřasenou sutanou, dodává plastice stability a biskupovu postoji důstojnosti.
Významný český znalec umění V. V. Štech o tomto Myslbekově díle napsal: "Prostá socha omezuje se na tiché gesto pravé ruky, přidržující náprsní křížek, a na volný pohyb spuštěné levice
s kloboukem. Naklonění zamyšlené hlavy postačilo navodit spojení s pravicí, dát úměrný závěr
a vrchol důstojné postavě, oživené vlnami kleriky a přehozu, spadajícími mohutně k nohám,
u nichž vytvářejí živý základ celku. Provedení nešlo už do hotovosti jiných portretů, stačilo však
dát dílu zajímavé postranní pohledy, vyjádřit plastické natáčení celkové stavby a vazby. Soudržnost velce cítěných objemůje zachována; takje tento pomník důstojným a monumentálním
závěrem veliké a činy bohaté Myslbekovy cesty k velikosti" 79). Profesor Štech ostatně považoval
Jirsíkovu sochu za nejlépe umístěnou plastiku nejen u nás, nýbrž v celé střední Evropě.
Další umělečtí kritici oceňovali, že "Myslbekovi podařilo se tu střídmými prostředky dosíci klidného, ničím podřadným nerušeného, přísně uzavřeného celku, dojmu opravdu klasicky monumentálního, celku, vyjadřujícího skvěle tak mnohostranného, ušlechtilého, a přece neústupného ducha
biskupa vlastence. Nemohlo jistě býti šťastnější myšlenky, než povolati k danému úkolu J V
Myslbeka".
Rovněž na celkové komposici spatřovali odborníci celou řadu positivních stránek, jako například
řešení nízkého plateau, jež umožnilo nenásilně přičlenit pomník k věži, ale také mírné posunutí
monumentu k západní straně, čímž byla vytvořena rovnováha se schodišťovou věžicí. Nezastírali
však ani určité vady v umístění Jirsíkova pomníku: "Bohužel, splnila se vyslovovaná obava, že
těžký masiv věže bude na úkor monumentality pomníku. Až do jistého odstupu, ostatně nevelkého,
se nepoměr neuplatňuje. Čím však divák ustupuje dále dozadu, tím více vtírá se tento nepoměr,
věž pomník utlačuje, takže při pohledu z náměstí působí již dojmem titěrným. O mnoho lépe není
ani při pohledu od ústí ulice Kanovnické. Lepší byly by pohledy boční: od Záložny objevuje se
postava proti nebi mezi věží a katedrálou, avšak vadí zde opět malý odstup. Krásný byl by
průhled z náměstíčka mezi katedrálou a děkanstvím, kdyby zde bylo klidnější pozadí. A jak tomu
bude, až bronz pomníku povleče se patinou? Sjistotou můžeme předvídati, že nebude to patina
ušlechtilá, zelená nebo hnědá, není-li naděje, že by se pomníku dostávalo pravidelného ošetření.
Pak tedy bude to patina tmavošedá, spojená se špínou, jaká zpravidla se dnes ve městech tvoří
(Lannův pomník!), čili, ztrácí-li již dnes při dálkovém pohledu pomník na monumentalitě, může se
státi, že bude se později na temném svém pozadí tratiti úplně" 80).
Údržba a případné opravy pomníku měly být hrazeny ze zůstatku Jirsíkova fondu, uloženého
stále u biskupské konsistoře. Poněvadž se však město zavázalo o monument nadále pečovat, byla
zrušena platnost smlouvy z 2. dubna 1895 a konsistoř vydala dne 28. května 1931 zbývajících
5.500 Kč 37 haléřů výboru Besedy 81).
Pomník biskupa Jana Valeriána Jirsíka stál pod Černou věží v Českých Budějovicích třináct let.
Koncem léta 1939 však zůstával posledním velkým monumentem, připomínajícím někdejší český
charakter města, ajeho dny byly tudíž sečteny. Podobně jako v případě Zátkova pomníku,
vyjadřoval se vládní komisař Friedrich David také o nevhodném umístění Jirsíkovy sochy
především z "estetického" hlediska. Začátek druhé světové války 1. září 1939 znamenal další
ochromení českého politického života a zároveň konečnou konsolidaci nacistických okupačních
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úřadů

- komisař David mohl nyní z titulu své funkce vydat příkaz k odstranění Jirsíkova
pomníku, aniž by vyvolal závažnější veřejný odpor české representace. Aktuální politická situace
a pravděpodobně také zostřená tisková censura přispěly k tomu, že na stránky tehdejších novin
nepronikl žádný záporný ohlas na likvidaci Jirsíkovy sochy, a že se v dobovém tisku dokonce
neobjevila sebemenší zpráva o průběhu této akce.
Toto informační vakuum způsobilo, že dlouhou dobu nebylo známo přesné datum, ale ani rok
odstranění monumentu J. V. Jirsíka. Teprve s obnovením a novým odhalením pomníku v roce
1993 ožil zájem o zjištění přesnějšího data jeho zmizení v době okupace. Jediným svědectvím se
stala fotografie, na níž je zachyceno snímání Jirsíkovy sochy z podstavce pomocí dřevěného
lešení a kladkostroje. Snímek bohužel není datován, ale některé zachycené skutečnosti dokládají
jeho vznik v podzimních měsících 82). Absence spolehlivých písemných materiálů vedla k oslovení pamětníků prostřednictvím denního tisku, ale ani to nepřineslo úspěch 83). Nakonec se
podařilo stanovit alespoň přibližnou dobu likvidace pomníku na základě jediného dokumentu;
jedná se o potvrzení ředitele českobudějovického městského musea Dr. Františka Matouše, že
přijal do sbírek deformované měděné pouzdro s listinou o zřízení Jirsíkova pomníku, visitkou
stavitele Augustina Teverného a několika československými mincemi, které bylo nalezeno
v podstavci monumentu. Potvrzení je datováno 7. říjnem 1939, toho dne tedy již pomník nestál.
S připočtením určitého časového úseku, po který setrvalo zmíněné pouzdro na městském úřadě,
lze určit dobu demolice podstavce, a tedy i sejmutí sochy, nejpravděpodobněji na konec září roku
1939 84 ). Bronzová plastika byla následně rozřezána, roztavena a užita k válečným účelům.
O obnově Jirsíkova pomníku se uvažovalo v období krátce po skončení druhé světové války
a znovu potom v šedesátých letech. Ani jednou se však nepodařilo dovést tento záměr k cíli,
neboť byl v půli cesty přerušen nepříznivým politickým vývojem. Poprvé byla myšlenka oživena
hned v květnových dnech roku 1945 a nejvíce ji prosazovali představitelé církevní správy.
Několik českobudějovických duchovních také po 5. květnu navštívilo Jirsíkův hrob na Staroměstském hřbitově, kde zemřelému biskupu symbolicky zvěstovali: "Jsme zase svobodni - víš
o tom, náš otče?" Představitelé církve ovšem ještě výše nad záležitost obnovy neživého pomníku
kladli ideu duchovní obrody, vyjádřenou slovy: "Bude znovuvybudován Jirsíkův pomník z kovu
a kamene, jestliže dříve Jirsíkovi vybudujeme živý pomník úcty, vděčnosti a lásky, nehynoucí
paměti ve svých srdcích" 85). Patrně s poněkud menším nadšením přistupovali k myšlence
obnovy monumentu představitelé místního národního výboru, kteří se v květnu roku 1947
zabývali otázkou prodeje kvádrů z podstavce Zátkova a Jirsíkova pomníku 86).
V představách biskupského ordinariátu mělo k novému odhalení sochy dojít v rámci velkých
jirsíkovských oslav, plánovaných s velkým předstihem na 26. září 1948. Právě rok 1948 totiž
přinášel trojici výročí, souvisejících se životem a dílem J. V. Jirsíka: 150 let uplynulo od jeho
narození, 80 let od založení českého gymnasia a 65 let od biskupovy smrti. Myšlenku obnovení
monumentu nejvíce prosazoval nově nastolený českobudějovický biskup Josef Hlouch, jenž se
proto před polovinou února 1948 obrátil na předsedu místního národního výboru se žádostí, zda
by se město České Budějovice nezapojilo do přípravy zářijových oslava zda by se neujalo role
stavebníka pomníku. Byl si vědom toho, "že letošní rok bude míti bohatou náplň velikých
soudobých událostí politických i kulturních, že dále r. 1948 je bohatý na velmi památná výročí
z dějin našeho národa, nicméně doufáme, že muž významu Jirsíkova dobude sobě zájmu i vděčné
úcty zvláště ve městě, jemuž věnoval třicet dvě léta svého působení ve věku nejzralejším, jež mu
opravdu přirostlo k srdci" 87). Hlouchještě nemohl tušit, že "veliké soudobé události", které
v dopise předpověděl, povedou o necelé dva týdny později k zásadnímu zvratu v politickém
vývoji Československa a že v důsledku znemožní jak konání velkolepých církevních oslav, tak
i znovupostavení pomníku. Pouhé dva dny před komunistickým převratem si mohli účastníci
pietní vzpomínky u hrobu biskupa Jirsíka vyslechnout Hlouchův proslov a modlitbu.
Z technického hlediska nemělo obnovení sochy činit přílišné obtíže, neboť se zachoval velký
sádrový model, rozřezaný na několik částí, a existovala také dokumentace k podstavci. Jako větší
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-problém se ukázala otázka vhodného umístění díla - na původním místě pod Černou věží totiž tou
dobou stál památník obětem nacismu a biskup Hlouch se zdráhal požadovat jeho přemístění. Své
obavy vyjádřil následujícími slovy: "Někteří doporučují postavení pomníku na starém místě, kam
se hodí jednak svým významem (biskup ke katedrále), jednak svým jedinečným uměleckým umístěním, jednak proto, že občané si na kout u katedrály s Jirsíkovou sochou zvykli. Ale po osvobození postavili političtí vězňové svým mrtvým druhům na místě, kde Jirsíkův pomník stával, kříž
(provisorní) s trnovou korunou. Mám obavu, že bych se velmi dotkl citů politických vězňů,
kdybych jejich kříž odstranil· Ale nerad bych jím hýbal i z jiného důvodu. Mně osobně se velmi
líbí a hned při příchodu do C. Budějovic loňského roku mne velmi dojalo, že si vězňové zvolili
křesťanský symbol a postavili jej do bezprostřední blízkosti kostela, takže každý věřící, který
vstupuje do chrámu, si musí kříže povšimnouti a je mu tak připomenut smutn~ osud zahynuvších,
takže potom na ně jistě vzpomene v modlitbě. To pro mne znamená mnoho". Zádal představitele
místního národního výboru, aby mu pomohli rozřešit dilema, zda vrátit Jirsíka na staré místo
a stávající kříž přemístit k děkanství nebo zda postavit pomník slavného biskupa úplně někam
jinam (například na Marim:ské - tehdy Jirsíkovo - náměstí). Za třetí přicházela do úvahy
i možnost nechat stát pod Cernou věží oba monumenty vedle sebe, což by patrně nebylo řešení
z nejšťastnějších.
Během jarních měsíců 1948 prováděl českobudějovický sochař František Mrázek opravu
sádrového modelu Jirsíkovy sochy a na konci května se o brzké obnově monumentu stále
hovořilo jako o jisté věci. Odlití sochy do bronzu měla provést zdejší známá zvonárna Rudolf
Perner, tehdy již pod národní správou, a biskup Hlouch navrhl uspořádat k úhradě finančních
nákladů veřejnou sbírku. V téže době vznikla dokonce šestičlenná komise, složená ze zástupců
města, výtvarníků a architektů, jejímž úkolem se stalo doporučení nejvhodnějšího místa pro
pomník. Po dohodě všech zúčastněných stran s ministerstvem školství a osvěty bylo stanoveno,
že Jirsíkova socha bude opět stát pod Černou věží a památník obětí nacismu bude přemístěn.
Motivem k tomuto rozhodnutí byla především vysoká umělecká hodnota Myslbekovy plastiky.
Z téhož důvodu odborní pracovníci ministerstva nedoporučovali zadávat práci na odlévání firmě
Perner, kterou pokládali za provinční a málo zkušenou, a obávali se, že by mohla zavinit
nenahraditelné poškození vzácného sádrového modelu.
Rozhodování o vhodném umístění, způsobu financování a některých technických detailech se
protahovalo a oddálilo konečnou obnovu pomníku natolik, že se v politickém ovzduší sklonku
čtyřicátých let stávala čím dál tím méně reálnou. Ještě začátkem července 1949 sice památková
a umělecká komise jednotného národního výboru tuto otázku projednávala, ale pak byla
záležitost na dalších patnáct let odsouzena k zapomenutí 88). Monument ve své původní podobě
obnoven nebyl a sádrový model nadále odpočíval v depositáři.
Naděje svitla Jirsíkovu pomníku opět v roce 1968. Na jaře tohoto roku se začalo otevřeněji
hovořit o významu osobností Vojtěcha Lanny i J. V. Jirsíka pro České Budějovice a ožila také
snaha po obnově jejich soch. O reinstalaci Jirsíkova monumentu na původním místě se hovořilo
se vší vážností a dnešní ulice U Černé věže dokonce s ohledem na to dostala podle slavného
vlasteneckého biskupa nové jméno 89). Politické události však měly mnohem rychlejší spád než
příprava pomníku, a tak co se nepodařilo v prvních poválečných letech, nepodařilo se ani na
sklonku let šedesátých.
Myšlenka rehabilitace velkých českobudějovických pomníků byla znovu oprášena po roce 1989,
přičemž obnova Myslbekovy sochy biskupa Jirsíka stála na předním místě. Roku 1992 se tohoto
úkolu ujal Klub přátel Českých Budějovic a za finanční pomoci jistého českobudějovického
rodáka jej také realisoval. Tím štědrým mecenášem, díky němuž mohlo dojít ke znovuzřízení
Jirsíkova i Lannova monumentu, byl Jan Mikeš, který od roku 1948 žil v emigraci a po návratu
získal v restituci zdejší hotel Zvon. Až do poslední chvíle si nepřál být jmenován a teprve těsně
před odhalením pomníku ze své anonymity vystoupil. Různými způsoby se na přípravě podílely
v
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také Samsonova nadace, Společnost J. V. Jirsíka, Úřad města České Budějovice a mnoho dalších
soukromých osob.
V bechyňském depositáři Alšovy jihočeské galerie se naštěstí zachoval sádrový model Jirsíkovy
sochy, který před Vánoci 1992 převzala českobudějovická Samsonova nadace. Jeho res~aurování
provedl pražský akademický sochař Jiří Kačer, načež byl předán firmě Dvořák v Praze-Seberově
k odlití do bronzu. Pražská slévárna pracovala na zhotovení bronzové plastiky během května
a začátkem června 1993: odlévání neproběhlo v jednom kuse, nýbrž po několika částech, jednotlivé díly byly pak svařeny, ciselovány a patinovány. Odborný dohled nad tím měl rovněž sochař
Kačer. Kamenný podstavec vytvořila podle původní dokumentace firma John a Nosek v Hořicích
v podkrkonoší ve spolupráci s firmou Svoboda-nástupci z Peček u Kolína, základy pro obnovený
pomník připravovalo od července českobudějovické stavitelství Kulhánek a Mařík 90). Částečně
byly využity zbytky základů původních, ukrytých dotud pod povrchem. V souvislosti s tím
musela být provedena přeložka inženýrských sítí a nové zadláždění plochy. V srpnu a září probíhalo osazování jednotlivých součástí podstavce a ve dnech před 2. říjnem 1993 pracoval zdejší
sochař Ivan Tlášek - president Samsonovy nadace - s několika pomocníky na instalaci pomníku.
Pod sochu byla při tom vložena pamětní schránka obsahující Jirsíkův životopis, pojednání o osudech pomníku, několik výtisků Českobudějovických listů s články o obnově pomníku, sadu
dobových mincí a vzkaz primátora Talíře budoucím generacím. Práce pod odborným dozorem
Ivana Tláška probíhaly podle původních projektů ing. Hťibschmanna z dvacátých let a došlo
pouze k minimálním změnám: byly například redukovány rozměry desek dlažby, upraven způsob
leštění povrchu, mírně zvýšeno založení podstavce a citlivěji vyřešeno jeho připojení ke zdi
Černé věže. Závěrečnými pracemi se stalo osazování hranolového soklu i vlastní bronzové sochy
pomocí autojeřábu a na čelní stranu hranolu byl připevněn nápis, který podle předlohy Ivana
Tláška odlila pražská firma Dvořák. Finanční náklady, spojené se znovuzřízením monumentu
biskupa Jana Valeriána Jirsíka, dosáhly celkové výše 1,366.656 Kč, tedy téměř pětinásobek
oproti výdajům na obnovu sochy Vojtěcha Lanny; tento značný rozdíl způsobila především ta
okolnost, že Lannovu sochu nebylo třeba znovu odlévat do bronzu.
Oslavy znovuodhalení Jirsíkova - a zároveň také Lannova pomníku - byly spojeny s oslavou 125.
výročí založení prvního českého gymnasia a provázelaje řada dalších kulturních akcí. Od konce
září 1993 mohla českobudějovická veřejnost shlédnout v Jihočeském muzeu výstavu, která
připomínala život a dílo obou velkých mužů, v budově konservatoře proběhla přednáška o J. V.
Jirsíkovi a na Pedagogické fakultě přednáška o Vojtěchu Lannovi. K oslavám patřilo i vystoupení
Jihočeské komorní filharmonie v Koncertní síni Otakara Jeremiáše, pietní akt u hrobu biskupa
Jirsíka na Staroměstském hřbitově a průvod studentů v dobových kostýmech. Slavnostní
znovuinstalace pomníku se rovněž stala vhodnou příležitostí k vydání monografie o Janu
Valeriánu Jirsíkovi z pera znalce církevních dějin ThDr. Jaroslava Kadlece.
Vlastní odhalení obnovených pomníků Jana Valeriána Jirsíka a Adalberta Lanny se konalo dne
2. října 1993 dopoledne a bylo hodnoceno jako nejvýznamnější událost roku v životě města. Po
deváté hodině se na náměstí Přemysla Otakara II. začaly shromažďovat zástupy lidí a vyhrávala
tu po sádková hudba, pod Černou věží se objevily prodejní stánky s výrobky lidové řemeslné
tvorby. Jakmile věžní cimbály odbily desátou hodinu, zazněly z ochozu Černé věže slavnostní
fanfáry a z obřadní síně radnice se zároveň vydala delegace zástupců městských organisací,
institucí, církví a čestných hostů, vedená primátorem města Jaromírem Talířem, směrem ke
katedrále.
Slavnost před zahaleným Jirsíkovým pomníkem zahájili studenti Gymnázia J. V. Jirsíka recitací
veršů a zpěvem duchovních písní, načež promluvil českobudějovický biskup Antonín Liška.
Následovaly projevy předsedy Klubu přátel Českých Budějovic Karla Kakušky, primátora Talíře
a kratší řeč JUDr. Jana Linharta ze Společnosti J. V. Jirsíka. Slavnostní akt ukončil opět pěvecký
sbor gymnasia. Přítomen byl kromě dalších vzácných hostů někdejší českobudějovický biskup
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-a nyní pražský arcibi~kup Mi~o~lav Vlk.. POy sk0n,čení slavnosti u po~ní~u J:, V. Ji~síka se ú~ast
níci odebrali Kanovmckou UhCl na okraj mestskeho parku, aby mohh být pntomm odhalem
monumentu Vojtěcha Lanny.

v. 2. Bysta J. V. Jirsíka na gymnasiu

y

Na počátku roku 1991 zahájila své působení Společnost J. V. Jirsíka Ceských Budějovicích, do
jejíhož čela se postavil archivář zdejšího biskupství P. Václav Kulhánek, místopředsedou se stal
JUDr. Jan Linhart a funkci jednatele převzal ředitel Jirsíkova gymnasia Bohuslav Cháb. Jedním
z hlavních cílů společnosti se stala snaha o oživení památky vlasteneckého biskupa; toto vznešené krédo začalo být naplňováno hned o několik měsíců později odhalením bysty ve vstupním
vestibulu gymnasia, které od předchozího roku neslo znovu jméno J. V. Jirsíka. Dlužno dodat, že
podnět ke zřízení bysty vzešel právě ze strany vedení školy. Slavnostní akt se odehrál 19. června
1991, v den 193. výročí biskupova narození, a byl mu kromě jiných přítomen nový duchovní
pastýř budějovické diecéze Msgre Antonín Liška. Vlastní odhalení pak provedl primátor města
Jaromír Talíř.
Bronzová Jirsíkova bysta se nachází po pravé straně vestibulu školní budovy v ulici Fráni Šrámka č. 23 ajejím tvůrcem je akademický sochař Milan Knobloch. Její výška činí 49 cm, na pravé
straně čteme autorskou signaturu: M. KNOBLOCH. Pozadí tvoří mramorová pamětní deska
o rozměrech 80 x 140 cm, zhotovená podle návrhu ing. arch. Vladimíra Rybáka a vsazená do
mělké niky, orámované štukovou výzdobou. Ve spodní části desky jsou připevněna kovová
písmena, tvořící nápis:
BISKUP
JAN V ALERIÁN JIRSÍK
1798-1883
ZAKLADATEL
PRVNÍHO ČESKÉHO GYMNÁZIA
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
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VI. LEGIONÁŘSKÉ POMNÍKY

Brzy po vzniku samostatného státu a částečné konsolidaci poměrů se také v Českých Budějo
vicích objevily první "pomníkové" myšlenky. Především legionářské organisace, vzniklé zde
během let 1919 a 1920, se zabývaly přípravou památníku, který by trvale připomínal skutky
příslušníků československého zahraničního vojska na frontách v Rusku, Itálii a Francii. Nabízela
se možnost využít opuštěného podstavce, jenž zůstal v městských sadech po odstranění bysty
císaře Josefa II. Praktická stránka věci byla považována za méně důležitou, závažnější se zdál
moment symbolický: pomník představitele sesazené dynastie se přemění na "pomník národního
osvobození". Místní odbočka Svazu československých legionářů, později přetvořená v jednotu
Československé obce legionářské, iniciovala za tímto účelem vznik zvláštního "Komité pro
postavení pomníku padlým legionářům". Abychom byli konkrétnější, návrh podal na jedné ze
schůzí dne 21. dubna 1920 Otakar Trčka, jenž uvažovalo imposantních rozměrech památníku,
počítal s účastí některého význačného umělce a předpokládal, ž~ náklady se podaří uhradit
dobrovolnou sbírkou. Organisačně se na celé akci měla podílet Ceskoslovenská obec legionářská
společně s Družinou československých legionářů.
O něco později se již představitelé komité rozhodovali mezi dvěma možnými variantami, jakým
způsobem připravované dílo pojmout: první návrh předpokládal umístit na podstavec urnu s prstí
ze světových boj išť, druhý počítal s figurálním pomníkem od táborského sochaře J. V. Duška.
Většina členů komité se vyjádřila pro druhou alternativu. Roku 1922 proběhla o otázce
budoucího pomníku "Osvobození" dokonce veřejná anketa, jejíž výsledek vyzněl ve prospěch
umístění díla do prostoru Senovážného náměstí.
Vzájemné rozpory mezi vedením místní jednoty Československé obce legionářské a Družiny
československých legionářů, které spočívaly především v rozdílné politické orientaci, však
způsobily nemožnost definitivní dohody. Starosta města Otakar Svoboda trval na spolupráci obou
korporací a zdráhal se otevírat kvůli tak nejistému podniku obecní pokladnu - na finanční
podporu města přitom obě legionářské organisace spoléhaly. Protože však nedokázaly nalézt
společnou řeč, příprava památníku zcela uvázla 1). Před polovinou dvacátých let byla tato
myšlenka opuštěna, neboť se na obzoru objevila naděje na postavení velkolepého pomníku
plukovníka Švece. Ale ten užje námětem jedné z následujících kapitol.
VI. 1. Zborovský pomník
Město Zborov leží v Tarnopolské oblasti na západě Ukrajiny a do dějin vstoupilo především
vojenským střetnutím, které se tu odehrálo 2. července 1917 a při němž se ruské armádě podařil
úspěšný průlom rakousko-uherských linií. Společně s ruským vojskem tu bojovala československá
brigáda, až dosud roztroušená v malých oddílech po celé frontě. Bitva sice neměla zásadní vliv
na průběh světové války, ale posílila prestiž československého zahraničního odboje. Bitvy
u Zborova se zúčastnil mimo jiné 1. československý střelecký pluk Mistra Jana Husi.
Od ledna 1921 sídlil tento pluk pod názvem pěší pluk 1 Mistra Jana Husi v Českých Budějovi
cích, jeho příslušníci se zapojovali do kulturního a veřejného života města a ve dvacátých letech
se jim ve spolupráci se zdejší jednotou Československé obce legionářské, českobudějovickými
občany a velením československé armády podařilo vybudovat zde dva velké pomníky,
připomínající činnost československých zahraničních legií - vzhledem k místu vzniku pěšího
pluku Mistra Jana Husi se oba tyto pomníky vztahovaly k válečným operacím v Rusku. Prvním
z obou monumentů byl pomník, který je dodnes znám pod označením "Zborovský".
Již rokem 1921 zahájil pluk každoroční tradici Zborovských oslav, pořádaných vždy na přelomu
června a července k výročí bitvy, a brzy po příchodu tohoto vojenského útvaru do Českých
Budějovic vznikla také myšlenka trvale uctít památku příslušníků pluku, padlých u Zborova. Za
tímto účelem byl vytvořen zvláštní výbor, jehož činnost později podporovalo také "Komité pro
~pravu háječku na Krumlovském stromořadí", v němž působil velitelI. pěšího pluku Jiří Klubal.
Uzce s ním spolupracovalo též "Pořadatelstvo Zborovských oslav v Českých Budějovicích 1917-
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1927", vzniklé při Jihočeské župě Československé obc~ legionářské. Jako v~odný prostor k
pomníku bylo vybráno centrální prostranství Zižkových kasáren v Zižkově (tehdejší
Sokolské) třídě, kde pěší pluk Mistra Jana Husi sídlil 2). Památník měl být odhalen u příležitosti
desátého výročí zborovské bitvy.
Zpracování sochařské části zadal výbor štábnímu kapitánu Otto Birmovi, ~terý měl k tomuto
úkolu předpoklady jednak jako žák předních českých sochařů Myslbeka a Stursy, jednak jako
bývalý příslušník zahraničních legií a důstojník 1. pěšího pluku. Architektonickou část potom
navrhoval zdej ší profesor Karel Chochola. Na sklonku roku 1926 se zdálo, že práci se skutečně
podaří dokončit k termínu jubilejních oslav, a přípravný výbor proto 29. listopadu oficiálně požádal městskou radu o udělení stavebního povolení. V žádosti zdůvodnili vznik pomníku těmito
slovy: Pěší pluk 1 'Mistra Jana Hus i , slaví dne 2. července 1927 desáté výročí bitvy u Zborova.
Boj tento, jehož se náš pluk činně súčastnil, po třech staletích ukázal zase celému světu, že český
národ dosud nezahynul, že národ český jest odhodlán bojem dosíci své svobody. S nadšením šly
naše roty v boj, žádná překážka nebyla jim dosti velkou, aby se jí nezmocnily. Žel, že toto nadšené
hrdinství smetlo řady našich bojovníků. Padli v přesvědčení, že jich nezapomeneme. Chceme
dostáti tomuto slibu tím, že jim na pamět postavíme na nádvoří Žižkových kasáren 'Zborovský
pomník'. Provedeníjeho bereme si sami za úkol nečekajíce odnikudfinanční pomoci". Městská
rada vyslovila 28. prosince s postavením pomníku svůj souhlas. Za pozornost stojí pragmatický
přístup právního oddělení městského úřadu, které poskytovalo k záležitosti své vyjádření: "Pokud
budova používána bude vojskem, může být městské obci úplně lhostejno, zda pomník na nádvoří
kasáren stojí, a pro případ eventuelního vyklizení kasáren může vždy pomník odstranit,
neodstraní-li jej vojenská správa sama". Je to patrně jediný případ v historii Českých Budějovic,
kdy bylo o likvidaci pomníku uvažováno ještě před jeho vlastním odhalením.
V březnu 1927 již byl hotov model, předloženy podrobné plány, provedeno komisionelní šetření
přímo na místě a na základě toho dne 26. března 1927 městským zastupitelstvem jednomyslně
uděleno stavební povolení. Pozemek měl přitom zůstat vlastnictvím obce, zatímco vlastní pomník
patřil do majetku i péče vojenské správy. Model pomníku v jedné šestině skutečné velikosti byl
jako zvláštní exponát presentován na výstavě díla Oty Matouška k tématu "Zborov", kterou
pořádalo Sdružení jihočeských výtvarníků mezi 3.- 24. dubnem 1927 v městském museu 3).
Právě v této době, přesněji 18. dubna, také začaly práce na staveništi budoucího památníku.
Během následujících týdnů byl vyzděn podstavec, kolem něj vyhlouben mělký příkop a osazena
kamenná plastika. Nakonec provedl českobudějovický dlaždič Josef Hof1inger na náklady obce
47 metrů dlouhý a 2,5 metru široký přístupový chodník ze žulových kostek, dodaných firmou
Václava Kelbla z Besednice 4).
Slavnostní odhalení pomníku se původně plánovalo na 2. červenec 1927, kdy mělo uběhnout
rovných deset let od zborovské bitvy, ale nakonec bylo rozhodnuto jinak: na tento den vyslal
1. pěší pluk svou čestnou rotu se starým plukovním praporem do míst bojů ke Zborovu, a tak byla
českobudějovická slavnost o několik dnů posunuta 5).
Odhalení tedy proběhlo společně s oslavou desátého výročí bitvy až v neděli 10. července 1927.
Slavnosti, jejíž protektorát přijal ministr obrany František Udržal, se kromě velkého množství
českobudějovických občanů zúčastnili zástupci sokolských jednot z města i okolí, hasičstva,
Besedy a dalších spolků, vojsko zdejší posádky, deputace pluků č. 11,29,3, 15 a 41, příslušníci
Národní střelecké jednoty, spolek Pražské děti 28. pluku a pochopitelně legionáři. Přítomni byli
představitelé státních i samosprávných úřadů - za okresní správu politickou vládní rada Dr. František Fiedler, president krajského soudu Julius Wotava, členové městské rady, vrchní ředitel
pošty Pošvář, okresní školní inspektor Emanuel Drobil, ředitelé škol a zástupci četnictva. Za
zemské vojenské velitelství přijel generál Václav Petřík. Nejvzácnějším hostem se stal tehdejší
ministr zahraničí Dr. Edvard Beneš, jenž při této příležitosti dekoroval 31 legionářů českoslo
venským válečným křížem.
umístění
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Spolky a legionáři dorazili k Žižkovým kasárnám v průvodu od Besedy, vojsko se shromáždilo
kolem pomníku. Po příchodu ministra Beneše a generála Petříka, kteří byli přivítáni
patřičnými vojenskými poctami, pozdravil účastníky plukovník Klubal. Slavnostní proslov pak
přednesl podplukovník Hladůvka, který přirovnal padlé legionáře, pohřbené u Zborova, k mrtvé
stráži československého státu a uvedl pro srovnání pověst o Napoleonových vojácích, které prý
jejich císař každoročně svolává k vojenské přehlídce. Poté vystoupil na tribunu před pomníkem
opět plukovník Klubal, aby jménem 1. pěšího pluku poděkoval oběma umělcům - Birmovi
a Chocholovi - za vytvoření hodnotného díla. Zatímco se nádvořím kasáren nesly tóny modlitby
v podání vojenské hudby, spadla se Zborovského pomníku rouška a kjeho podstavci postupně
přistupovaly deputace důstojnického sboru a legionářů s věnci. Slavnostní akt zakončily státní
přímo

hymny a defilé vojska před památníkem 6).
Památník obětem bitvy u Zborova stál přibližně uprostřed areálu Zižkových kasáren, mezi dvě
ma stromy přímo proti hlavnímu vjezdu, takže se na něj naskýtal čelní pohled přímo z Žižkovy
třídy. Vojenská správa dokonce zpočátku uvažovala o tom, že kvůli zlepšení tohoto pohledu
nechá zbourat zděné pilíře brány a nahradit je pletivem, z realisace této myšlenky však nakonec
sešlo. Podstavec monumentu (vysoký 270 cm) měl tvar komolého čtyřbokého jehlanu z velkých
žulových kvádrů, na němž spočívala socha vojáka stojícího na stráži, sestavená z pěti větších
bloků tmavého dioritu a mající celkovou výšku 340 cm. Jednotlivé části plastiky byly spojeny
maltou a hlava navíc držela za pomoci pevné ocelové armatury. Čtvercový piedestal o rozměrech
122 x 122 cm nesl na přední straně vpravo autorskou signaturu: "O. BIRMA 1927". Do vnitřku
podstavce pak byl vložen list se jmény 539 zahynulých legionářů a velká urna s prstí, která
pocházela z mohyly padlých přímo na zborovském bojišti. Nápis na zadní straně podstavce
hlásal: "Padli, abychom svobodně žili". Symbolika Zborovského pomníku spočívala mimo jiné v
tom, že socha nepředstavovala legionáře, nýbrž vojáka samostatné československé republiky odráželo to myšlenku úlohy československého vojska jako pokračovatele legionářských tradic 7).
Stejně jako o rok mladší Švecův pomník, získal i památník padlých od Zborova zvláštní místo
v životě 1. pěšího pluku; ve výroční dny zborovské bitvy se tady konaly vzpomínkové akce,
vojenské přísahy, loučení při ukončení vojenské presenční služby a podobně. S blížícím se
dvacátým výročím bitvy byl vznesen návrh na zřízení pamětních desek se jmény padlých
legionářů u Zborova, které měly být osazeny po stranách hlavního vjezdu do Žižkových kasáren.
Zazněl na schůzi místní jednoty Československé obce legionářské dne 9. května 1937, ale v té
době již zbývalo najeho uskutečnění minimum času, takže desky u kasárenských vrat se nakonec
nikdy neobjevily 8).
V napjaté atmosféře prvních dvou březnových týdnů 1939 se příslušníci 1. pěšího pluku rozhodli
Zborovský pomník včas odstranit z nádvoří Žižkových kasáren. Podstavec i vlastní socha proto
byly opatrně rozebrány, jednotlivé kvádry pečlivě zdokumentovány, očíslovány a uloženy do
sklepa domu kamenického mistra a vlastence Václava Háry ve Dvořákově ulici. Díky tomuto
včasnému zákroku přečkal pomník ve svém úkrytu dobu okupace až do roku 1945 9). Hárovo
kamenictví se nacházelo v místech dnešního autobusového nádraží, a pomník byl tedy ukryt jen
několik desítek metrů od svého původního stanoviště.
Po osvobození se bývalý 1. pěší pluk zformoval do nových útvarů a na krátkou dobu došlo
i k obnovení každoročních Zborovských oslav v Českých Budějovicích. První z nich se konaly
hned v červenci 1945. K této příležitosti byl pomník vyzvednut ze svého přechodného útočiště
a znovu sestaven na původním místě na nádvoří Žižkových kasáren. Jeho odhalení připravili
představitelé pluku na začátek července tak, aby zapadalo do rámce obnovených Zborovských
oslav, které se tentokrát konaly pod záštitou ministra národní obrany, okresního a místního
národního výboru. Jejich program byl rozvržen do dvou dnů.
V nedělní ráno 1. července 1945 vyhrávala na hlavním českobudějovickém náměstí vojenská
hudba a v deset hodin přišly na řadu manifestační projevy. Na jiných místech se mezitím odbývaly střelecké a sportovní závody. O šesté hodině podvečerní byl například zahájen fotbalový
v
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--zápas mezi mužstvem pěšího pluku Mistra Jana Husi a jedenáctkou složenou z příslušníků Rudé
armády - na sportovním kolbišti tak vlastně pomyslně stanuli soupeři, jejichž předchůdci o čtvrt
století dříve bojovali n~ opačných stranách fronty 10). Druhého července 1945 v devět hodin
dopoledne proběhla v Zižkových kasárnách slavnost předání plukovního praporu za účasti zdejší
vojenské posádky, ale také zástupců okresního národního výboru, předsedy místního národního
výboru MUDr. Rudolfa Bureše a početného zástupu českobudějovických obyvatel. Po proslovu
velitele sboru generála Jana Satorie byl za zvuků státní hymny znovuzřízený Zborovský pomník
odhalen. Velitel pluku podplukovník Karel Veger potom přečetl rozkaz ministra národní obrany
generála Ludvíka Svobody, poukázal na vzor Rudé armády a provolal "Nazdar!" Československé
republice, presidentu Benešovi a generalissimu Stalinovi. Celou oslavu završila přísaha pěšího
pluku Mistra Jana Husi a vojenská přehlídka 11).
O rok později, 2. července 1946, proběhly další ze Zborovských oslav - do pomníku byla tenkrát
navrácena urna s prstí ze zborovského bojiště. Slavnostního aktu se účastnila celá zdejší posádka,
zástupci úřadů, škol, korporací a tisku, kteří si vyslechli hlášení velitele pluku brigádnímu generálu Františku Vávrovi, projev generála Němce a řeč plukovníka V ác1ava Pisingera. Po přečtení
jmen všech padlých v bitvě u Zborova byla schránka s prstí uložena do památníku a vojáci
společně s legionáři k němu položili věnce. Během těchto slavnostních okamžiků vlála na
stožárech československá i sovětská státní vlajka a na samý závěr zazněly hymny obou států.
Pietní akt uzavřela vojenská přehlídka 12). K prsti ze zborovského bojiště měly později přibýt
ještě upomínky na boje příslušníků 1. pěšího pluku ve druhé světové válce, na působení
partyzánů a protifašistický odboj 13). Tento záměr se však nakonec neuskutečnil.
Ještě několikrát v následujících letech se slavnost konala, přičemž organisační stránku měl na
starosti zvláštní Výbor pro pořádání zborovských oslav. V létě 1947 měly zvláště slavnostní ráz,
neboť se připomínalo třicáté výročí bitvy u Zborova: program oslav začínal už 24. června, o pět
dní později byla vypravena štafeta k mohyle padlých na zborovském bojišti: již v 6.45 hodin ráno
byl 29. června ukončen nástup, učiněno hlášení veliteli posádky a vztyčena státní vlajka. Kolem
sedmé dorazila štafeta od Kaplice a Českého Krumlova, následovaly projevy a ve stejné chvíli
kladl předseda místního národního výboru JUDr. Alois Neuman ke Zborovskému pomníku
věnec. Štafeta byla potom vypravena přes Prahu do Košic, odkud 2. července ráno odstartovalo
letadlo, aby u Zborova shodilo věnečky na mohylu padlých. Téhož 2. července 1947 v Českých
Budějovicích Zborovské oslavy vrcholily; za přítomnosti zástupců Kruhu starodružiníků
a starých a nových příslušníků pluku provedl divisní generál V. Vlček slavnostní vojenskou
přehlídku u Zborovského pomníku, k němuž byly zároveň položeny věnce 14).
Naproti tomu na Zborovských oslavách v červenci 1948 se odrazil vliv doby - byly označovány
jen jako malá vzpomínková slavnost a zdaleka již neměly tak oficiální ráz 15). Přes nepřízeň
následujícího období vůči legionářským tradicím vydržel Zborovský pomník stát na svém
původním místě až do druhé poloviny šedesátých let. Po událostech roku 1968, patrně v průběhu
roku následujícího, však byl bez pořízení dokumentace zbourán, po nějaký čas ještě složen na
nádvoří Žižkových kasáren a nakonec z velké části odvezen do prostoru vojenské spojovací
hlásky na Hlincově Hoře u Rudolfova. Některé součásti monumentu se přestěhovaly na vojenské
cvičiště ve Čtyřech Dvorech, materiál z podstavce byl druhotně použit do základů nově stavěné
jídelny v areálu Žižkových kasáren 16). Na tomto místě je třeba přiznat, že v otázce přesné doby
demontáže Zborovského pomníku se pamětníci zcela neshodují: podle některých údajů k tomu
došlo již v polovině šedesátých let.
Úvahy o možné reinstalaci monumentu se objevily v roce 1990, kdy se hovořilo o možnosti
postavit Zborovský pomník na sídlišti Vltava 17). O několik let později převzala iniciativu
Nadace Karla IV. "Národ sobě a svému státu", která 29. dubna 1997 požádala o spolupráci
českobudějovického primátora Miroslava Beneše ajeho prostřednictvím také zdejší úřad města.
Nadace ve spolupráci s Ministerstvem obrany České republiky, Jednotou Československé obce
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legionářské,

Klubem vojenských důchodců, Vojensko-historickou společností, Rotary klubem,
muzeem a dalšími institucemi vyvinula cílevědomou snahu o znovuzřízení pomníku
v rámci oslav 80. výročí vzniku republiky. Při informativní schůzce zástupců vojenské stavební
správy, Jihočeského muzea a Úřadu města Českých Budějovic bylo v prostoru dřívějšího
čtyřdvorského cvičiště dne 12. června 1997 shledáno 10-12 kamenných kusů z podstavce i sochy
bývalého Zborovského pomníku, neodborně uložených, zčásti zasypaných a zarostlých.
Následovalo 4. srpna jejich vyzvednutí a transport na vhodnější místo, podařilo se nalézt také
hlavu plastiky, která po téměř třicet let spočívala na jedné zahradě v Rožnově. Členové Klubu
vojenských důchodců posbírali několik kamenných kusů, ležících v prostoru bývalé spojovací
hlásky u Hlincovy Hory, a pomník se začal pomalu kompletovat: 8. srpna 1997 bylo zjištěno,
že z někdejší sochy je dochováno všech 5 původních součástí a z podstavce 11 kvádrů. Částečná
poškození, například chybějící bajonet nebo odlámanou přední část přilby, nepovažoval sochař
Ivan Tlášek za natolik závažná, aby nebylo možno je opravit. Rekonstrukce pomníku si podle
předběžného rozpočtu měla vyžádat 100-150 tisíc korun, náklady na celou obnovu Zborovského
památníku ovšem asi půl milionu. Otázka vhodného místa pro pomník zůstávala a v roce 1999
stále zůstává otevřená - nejprve se uvažovalo o prostoru na Senovážném náměstí, kde až do
okupace stál pomník plukovníka Švece 18). Tuto možnost prosazoval především Klub vojenských důchodců, její realisaci by však musel předcházet geologický průzkum podloží, statické
výpočty a pravděpodobně také přeložka inženýrských sítí. Další varianta počítala s využitím
podstavce po bývalém pomníku V. I. Lenina, třetí potom situovala památník na místo někdejší
sochy Klementa Gottwalda na sídlišti Šumava. V úvahu přicházelo i prostranství před
výstavištěm nebo parčík u čtyřdvorských kasáren. Následně vyvstala další alternativa, o níž se
jednalo v průběhu roku 1998: vztyčit Zborovský pomník v prostoru před nově budovaným
Dlouhým mostem a odhalit jej současně s otevřením mostu v rámci oslav 28. října. Tato možnost
se však setkala s ne souhlasem architektů i představitelů města, nehledě k tomu, že zamýšlené
prostranství bylo v tuto dobu staveništěm 19). Na jednání o budoucím umístění Zborovského
pomníku dne 1. června 1998 ji odmítl také předseda Klubu přátel Českých Budějovic Karel
Kakuška s odůvodněním, že plastika nevelkých rozměrů by v tomto prostoru nevynikla. Zatímco
tedy většina zainteresovaných institucí a úřadů navrhovala obnovu monumentu mimo areál
Žižkových kasáren, jiné hlasy hovořily pro jeho reinstalaci na původním místě, pro které byl
původně výtvarně koncipován. Objevil se i návrh, aby byly na přední část podstavce nově
osazeny pamětní desky plukovníka J. J. Švece (náhradou za zničený pomník) a generála
Stanislava Čečka, jenž v Českých Budějovicích krátce působil. V prvních letech 21. století se již
záležitost Zborovského pomníku vytratila ze zorného pole veřejnosti, neobjevuje ve sdělovacích
prostředcích, úřady o ni nejeví zájem.
Jihočeským

VI. 2. Sousoší legionářského plukovníka Švece
Josef Jiří Švec (1883-1918), rodák z Čenkova poblíž moravské Třeště. Po studiích na pelhři
movském gymnasiu nastoupil učitelskou praxi, působil na škole v Třebíči a stal se horlivým
pracovníkem tamního Sokola. Roku 1911 byl vyslán jako učitel tělocviku do Ruska, kde v srpnu
1914 vstoupil do České družiny. O rok později se stal velitelem 8. roty 1. pěšího pluku českoslo
venských legií, s níž se účastnil bitvy u Zborova. V květnu 1918 převzal velení 1. pluku, v srpnu
následovalo povýšení na plukovníka a od začátku října velení 1. divizi. Poté, co unavené a demoralisované oddíly odmítly splnit jeho rozkaz, spáchal 25. října 1918 v železniční stanici Aksakovo
sebevraždu. Za první republiky byl oslavován jako legendární hrdina československého zahraničního odboje.
První pěší pluk Mistra Jana Husi, který po první světové válce sídlil v Českých Budějovicích,
pořádal každoročně vzpomínkové akce k výročí Švecovy smrti a nakonec se rozhodl zřídit svému
někdejšímu veliteli pomník. Po Zborovském památníku to byl druhý zdejší monument, který

61

připomínal yboj československých

legií na ruské frontě. Myšlenka postavení pomníku plukovníku
dozrála v roce 1924 při oslavách desátého výročí založení
československého zahraničního vojska v Rusku, přesněji na slavnostním sjezdu bývalých přísluš
níků "1. střeleckého pluku Jana Husi". Za účelem realisace tohoto pomníku vzniklo tehdy při
prvním pěším pluku zvláštní komité, jehož ustavující schůze proběhla 1. pro~ince 1~24, a které
přizvalo ke spolupráci i ostatní organisace se vztahyem k osobě Josefa Jiřího Svece: C~skoslo
venskou obec legionářskou, Kruh starodružiníků, Ceskoslovenskou obec sokolskou (Svec byl
mimo jiné ktivním činovníkem Sokola), dále Památník odboje, Československou obec učitelskou
a Svaz československého důstojnictva. Oficiální název tohoto komité zněl "Výbor pro postavení
pomníku plukovníku Josefu Jiřímu Švecovi v Českých Budějovicích", ale někdy bylo uváděno
Švecovi v Ceských

Budějovicích

i jako "Sdružení pro postavení pomníku plukovníka J. J. Švece" a podobně 20). Kromě příslušní
zdejšího důstojnického sboru v něm byly zastoupeny i některé civilní osoby. V době krátce
před dokončením památníku sestával výbor z následujících funkcionářů a členů: předsedou byl
plukovník Václav Hladůvka, prvním místopředsedou plukovník Jiří Klubal a druhým místopřed
sedou plukovník gen. štábu Jaroslav Balcar, jednatelem štábní kapitán František Nevěřil a pokladníkem major Josef Cajthaml. V komité dále zasedali ředitel městského stavebního úřadu
Dr. ing. Jindřich Keller, kapitán Antonín Kocmich, odborný učitel Pavel Kolář, major Josef
Kosař, profesor Adolf Krb, podplukovník Josef Krojidlo, major Ota Matoušek, majitel
elektrotechnického závodu Adolf Novák, štábní kapitán Václav Pisinger, praporčík František
Štípek a štábní kapitán Karel Veger 21). Jako finanční základ pro zřízení pomníku byl použit
výtěžek již zmíněných jubilejních slavností, později se stal významným přilepšením například
čistý výnos ze slavnosti předání nového plukovního praporu (1927) nebo z koncertu konaného
u příležitosti 10. výročí bitvy u Bachmače. Zbytek pokryly dobrovolné sbírky mezi korporacemi
i štědrými soukromými dárci 22).
Podle původních předpokladů měl být Švecův pomník umístěn na prostranství před Žižkovými
kasárnami, bývalém Radeckého náměstí (tam kde dnes stojí jezdecká socha Jana Žižky). Tento
návrh však představitelé přípravného komité rázem zavrhli, neboť monument měl připomínat
něco víc než pouhého vojáka. Během tří let shromáždilo komité značný finanční obnos, který
však stále nestačil na vybudování důstojného pomníku. Koncem roku 1924 proto představitelé
pěšího pluku Mistra Jana Husi vyzvali městský úřad, který spravoval fond určený ke zřízení
pomníku obětem světové války let 1914-1918, aby se obě akce sloučily v jedinou a aby byl postaven jediný pomník, který by zároveň připomínal plukovníka Švece, oběti světové války i dosažení samostatnosti českého státu. Zástupci města na toto spojení přistoupili tím spíše, že jimi
spravovaný fond na postavení pomníku padlým disponoval velmi malou částkou. Vyhověli také
přání komité 1. pěšího pluku a reservovali budoucímu monumentu místo na Senovážném náměstí
ků

(tehdy Masarykově) před hlavní poštou 23). Název komité se v této souvislosti rozšířil na "Výbor
pro postavení pomníku Národního Osvobození - plukovníka Josefa Jiřího Švece v Českých
Budějovicích".

Jeho zástupci stáli hned od počátku před jednou závažnou otázkou: kterému umělci má být
práce na tak exponovaném díle? Rozhodli se nevyhlašovat veřejnou soutěž, ale obrátit se
přímo na dva jihočeské sochaře, Otto Birmu a Jana Vítězslava Duška, jejichž dosavadní tvorba
poskytovala dostatečnou záruku kvality. Oba na svých návrzích během roku 1925 pilně pracovali,
přičemž Birma si přizval ku pomoci svého přítele prof. Karla Chocholu, jenž se stal autorem
architektonické části projektu. Na přelomu let 1925 a 1926 byly návrhy dokončeny a předloženy
k posouzení. Každý z umělců nabídl více řešení, takže různých variant se v konečné fázi objevilo
celkem pět. Že členové přípravného výboru postupovali při rozhodování mezi nimi odpovědně,
svědčí mimo jiné složení poroty, která 24. ledna 1926 zasedla, aby z předložených uměleckých
návrhů vybrala ten nejlepší: za předsednictví pplk. Hladůvky v ní byli zastoupeni akademičtí
sochaři Josef Šebor, Ladislav Kofránek a Rudolf Březa, architekt Vilém Kvasnička, malíř a zároveň předseda Sdružení jihočeských výtvarníků Emil Pitter, akademický malíř Ota Matoušek,
svěřena
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profesor Adolf Krb a za město ing. Dr. Jindřich Keller a radní Josef Tdiger. Porota všemi svými
hlasy přijala návrh označený šifrou "E", pod nímž byl podepsán akademický sochař Birrna
společně s architektem Chocholou 24).
Volbu Otto Birrny podmínila mimo jiné i ta skutečnost, že jako legionářský důstojník patřil mezi
blízké spolupracovníky plukovníka Švece, a měl proto k práci najeho pomníku do~ré předpokla
dy. Ostatně již během vojenských operací v Rusku se pokoušel umělecky zachytit Svecovu podobu. Zachovalo se o tom svědectví jednoho z bývalých legiovnářů: "Bylo to v lnžavíně před začát
kem bojů se sovětskými vojáky. Seděli jsme pohromadě se Svecem. Přišel také Birma a povídá
Švecovi: Bratře poručíku, sedni si, já Tě 'škicnu' ajiž posílal pro hlínu, kterou měl ve svém
vagoně neustále po ruce. Švec však odmítl řka: Počkej ještě s tím, času dost. Vždyť ty mne ještě

uděláš" 25).
Zatímco Zborovský pomník stál na nádvoří kasáren, kam veřejnost běžně neměla přístup, pro
Švecův monument bylo zvoleno místo mimořádně rušné, což rozpoutalo oprávněnou polemiku
o vhodnosti jeho umístění. Někteří příslušníci českobudějovických uměleckých kruhů (například
ředitel městského musea Dr. František Matouš) poukazovali na urbanistickou nedotvořeno st
prostoru Senovážného náměstí, nevyváženost hmoty pomníku s prostorem a pohledově nejednotné pozadí. Jejich teoretické obavy se v praxi potvrdily 27. února 1926, kdy byl na určeném místě
na Senovážném náměstí postaven pokusný model Švecova pomníku. Naproti tomu například
představitelé Sdružení jihočeských výtvarníků vyjádřili projektu podporu jen s několika připomínkami 26). Sami zástupci přípravného komité pokládali zvolené místo za nejvhodnější a nehodlali od něho odstoupit, a tak názory uměleckých autorit, ať už kladné nebo záporné, zůstaly
vcelku přehlédnuty. Vzhledem ke značným rozměrům tohoto monumentálního uměleckého díla
vyvstal brzy prostorový problém - protože Birmova dílna nebyla dostatečně velká, musela být
v roce 1927 přestavěna šatna sokolské plovárny na Sokolském ostrově v provisorní sochařský
ateliér 27). V době, kdy se sem Birrna uchýlil a pustil se do práce, nebylo ještě jasno v otázce
materiálu, z něhož má být pomník zhotoven - nejspíše to měl být kámen, ale nebyla zavrhnuta ani
varianta odlití do bronzu.
Přípravné komité si mezitím vyžádalo rozpočty několika firem a jejich nabídky projednalo 22.
října 1927. Tato výborová schůze přinesla jedno závažné rozhodnutí - s konečnou platností se
členové shodli na tom, že sousoší nebude kamenné, jak se původně uvažovalo, nýbrž bronzové.
Usoudili totiž, že při odlití do bronzu zůstanou zachovány všechny detaily, které by se tesáním do
kamene mohly ztratit. Podstavec ovšem měl být proveden ze žuly 28).
V samém závěru října 1927 dokončil Birma třetinový hliněný model budoucího pomníku. Při
následující práci na předloze v definitivní velikosti se potýkal nejen s nedostatkem prostoru,
nýbrž i s fysickou námahou při ztvárnění modelovacího materiálu do značně velké hmoty 29).
Nedopouštěl se však žádných výrazných změn, práce pokračovala zcela podle původního
modelu. Během roku 1928 se podařilo dokončit sousoší v konečné podobě, a mohlo být proto
naplánováno slavnostní odhalení Švecova pomníku v rámci oslav desátého výročí republiky.
Odlití do bronzu, ciselování a patinování provedla pražská firma Franta Anýž - z technických
důvodů sestávala plastika z několika menších částí, které měly být při závěrečné montáži
navzájem spojeny pomocí šroubů 30).
Na podzim 1928 vyrostl na prostranství před českobudějovickou hlavní poštou nejprve žulový
podstavec. Následovalo přivezení bronzových dílů sousoší, které potom zaměstnanci Anýžovy
slévárny přímo na místě instalovali a smontovali 31). Stalo se tak v prvních říjnových týdnech
1928 a někdy krátce po 20. říjnu byl pomník v podstatě dokončen. Celkové náklady, spojené
s jeho pořízením, dosáhly výše přibližně 350.000 Kč 32).
Slavnostní odhalení Švecova pomníku proběhlo 28. října 1928, bylo hlavním bodem oslav desátého výročí vzniku samostatného státu a zároveň tyto oslavy završilo. Zúčastnily se jej mimo jiné
českobudějovické spolky a korporace, zástupci úřadů, deputace pedagogických sborů a vybraní
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-žáci škol. Zvláštní místo mezi hosty ovšem zaujímali bývalí legionáři, stejně jako stovky krojovaných členů a členek Sokola, hasičstvo, Orlové, ~aráčníci a spolek vojínů a úředníků. Pozornosti se těšili také příbuzní legionářského plukovníka Svece: bratr František'vsestra Antonie Jakubcová z Čenkova, sestřenice Anna Mesigová z Jindřichova Hradce a bývalá Svecova snoubenka
slečna Markéta Bláhovcová z Třebíče. O mimořádnosti dne vypovídal i několikatisícový dav
přítomného obyvatelstva.
Slavnost byla zahájena sborovým zpěvem pěveckého sdružení "Foerster" z balkonu hlavní pošty:
přednesli skladbu "Plno vám přinesem růží" od Jaroslava Novotného, který býval rovněž přísluš
níkem prvního pěšího pluku a padl v boji na Urale. Následoval projev velitele p~šího pluku
Mistra Jana Husi plukovníka Klubala o významu, vlastnostech a cti plukovníka Svece. Poté
spadla s pomníku rouška, vojenská hudba zahrála státní hymny a zaznělo několik čestných
dělových salv. Plukovník Hladůvka z ministerstva národní obrany potom předal pomník do
ochrany města. Formálně jej převzal českobudějovický starosta JUDr. Albín Dlouhý. K této
příležitosti byla výborem vydána zvláštní "odevzdací listina" v typografické úpravě Karla Fialy,
která obsahovala citát T. G. Masaryka z pamětní knihy 1. československého střeleckého pluku
Mistra Jana Husi, připomenutí zásluh Josefa Jiřího Švece, zápis o zřízení pomníku a podpisy
členů přípravného komité.
Oslavu odhalení zakončilo další vystoupení sboru "Foerster", položení věnců a květin k pomníku, defilé vojska a krojovaných spolků 33). Nezávislá jednota legionářů v Českých Budějovi
cích sehrála při této příležitosti v Jihočeském národním divadle drama Rudolfa Medka
"Plukovník Švec" 34). Jak již bylo výše naznačeno, pomník neměl připomínat pouze osobnost
plukovníka J. J. Švece, dokonce ne jen činnost československých legií v Rusku. Jeho ideologická
náplň byla poněkud širší: suploval totiž dosud v Českých Budějovicích chybící pomník padlým
ve světové válce a stal se navíc symbolem vzniku samostatného státu. Svědčí o tom mimo jiné
fakt, že se pro něj již od samého začátku alternativně užívalo označení "památník Národního
Osvobození" 35).
Podoba pomníku je dobře známa z mnoha starých fotografií a pohlednic; některé z nich byly
vydány u příležitosti slavnostního odhalení. Dobový tisk přinášel především pochvalné stati
a vyjádření uměleckých autorit o kvalitách nově zřízeného pomníku. Spokojeni byli pochopitelně iniciátoři celé akce. Vyskytly se ovšem i kritické hlasy, reagující především na nezvyklé
koncepční pojetí díla a na poněkud hrubé rysy ztvárněných postav. Jak tedy vypadal pomník,
který vzešel z dílny průměrného umělce, ale který byl tvořen s mimořádným zaujetím pro věc?
Podstavec monumentu se zdvihal z uměle nasypané vyvýšeniny, byl sestaven z velkých
žulových kvádrů a nesl nápis: "Svobody si zaslouží a bude svoboden nejen ten, kdo jí dobyl, ale
ten, kdo si jí dovede uhájit" 36). Na podstavci spočívalo bronzové sousoší, v jehož popředí
vynikala stojící postava plukovníka J. J. Švece hledícího do dálky, s nasazenou papachou na
hlavě. Kolem něj se jakoby v zákopech nacházely postavy legionářů, které vhodně rozložily
základnu celého pomníku a vyvážily jeho hmotu. Ani tito tři legionáři však nejsou zcela anonymní: dva z nich modeloval autor podle důstojníků 1. pěšího pluku, bývalých Švecových
spolubojovníků a rovněž funkcionářů přípravného pomníkového komité Václava Hladůvky
a Jiřího Klubala, zatímco třetímu legionáři v sousoší dal sochař Birma svou vlastní podobu 37).
Srovnáním portrétních fotografií se snímky pomníku lze jednotlivé tváře s největší pravděpo
dobností identifikovat: legionář, stojící po Švecově pravici, byl modelován podle tehdejšího
velitele 1. pěšího pluku Klubala, vojákovi na opačné straně vtiskl sochař podobu Václava
Hladůvky a legionář s Birmovým obličejem stojí za Švecovými zády. Někdy se uvádí, že jedna
postava představuje příslušníka ruských legií, druhá italského a třetí francouzského legionáře; na
základě zachovaných fotografií a konsultace s vojenskými historiky však tuto domněnku nelze
ani jednoznačně potvrdit, ani vyvrátit.
Co se týče rozměrů pomníku, ani ty nebyly zcela zanedbatelné: samotná bronzová socha měla
výšku přes čtyři metry, žulový podstavec byl zhruba o polovinu nižší a zemní násep pod měřil
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více než metr, takže celé díl~ čnělo z plochy náměstí do výše asi 7,5 metru. Plochou své základny
_ přibližně 5 x 10 metrů - se Svecův monument zařadil mezi nejrozměrnější českobudějovické
pomníky.
. . k"
'k
.c:
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"Sochar
ČeskobudějoVIC Y vytvarm , prolesor u lUS
Birma, Švecův současník, promítl do jeho podoby celou tu heroickou tragedii, která vykoupila
tisíce životů, odsouzených nesvorností k povšechnému zániku. Učinil tak bez jediného falešného
gesta. Nikde nedal se svésti k upřílišněnému banálnímu pohybu, ani k prázdnému technickému
efektu. Celá skupina svou konstrukcí i vnitřním pojetím dosahuje mocného účinu na diváka svou
jednoduchostí, vyvěrající téměř z anticky čisté monumentality. A přece co vnitřního vzruchu vane
z těch čtyř postav, vystupujících z hloubky černé zákopové země. Ti tři bratři, z nichž dva zírají na
jih a jeden na sever, jsou symbolem naší soustředěnosti, ostražitosti a naší přísahy. Jejich postavy nejsou jen pouhou stafáží pomníku, ale jsou jeho myšlenkovým doplňkem. Lesknoucí se kov,
do něhož sochař Birma vtělil svou myšlenku, bude generaci po generaci do tajemné budoucnosti
hlásat smrt velkého hrdiny, jehož spartanský heroismus neměl jen význam lokální, ale význam
historický a tudíž nezapomenutelný. Birmův pomník Osvobození znamená pro České Budějovice
mnohem více, než by znamenal v každém jiném městě, již proto, že plukovník Švec jako syn
sesterské Moravy, je obrazem stále bojujícího elementu proti dlouholeté, uměle udržované
nadvládě Němců. Není tedy jen dílem výtvarným, ale i duševním" 38).
Odlišnost ve výrazech a ztvárnění postav plukovníka Švece a ostatních legionářů postřehl
profesor Adolf Krb: "Plukovník Švec stojí nad zákopem s rukama spuštěnýma, v předu volně
spjatýma; plášť přes ramena přehozený mu dodává mohutnosti a jeho postoji důstojnosti.
Pozoruje prostor daleko před zákopy, který se snad v nejbližší době stane dějištěm zápasu
svěřených mu jednotek s nepřítelem, ležícím tam naproti. V zákopech až po pás stojí a nad
předprseň se vychylují dva dobrovolci, z každé strany jeden, v pravo vzadu stojí pak třetí
dobrovolec, obrácený čelem v bok. Všechny tři muže spojuje v tomto momentu jedna myšlenka:
vidět nepřítele, proniknout jeho záměry, aby včas obhájili sebe a celé vojsko před nepřítelem,
jenž snad se snaží obklíčiti je se všech stran. Způsob pozorování je vhodně individualisován:
prostí vojáci projevují přímo fysické úsilí při pozorování, záležíjim na tom, aby postřehU každou
postavu, sebe nepatrnější pohyb, zvlnění v terénu, které se naskytne v jejich úseku, úzce
vymezeném. Zato vůdcův výraz obličeje je klidný, vyrovnaný: má na starosti vojenský celek a jeho
osudy, nevzrušuje se každou jednotlivostí jako jeho prostí a podřízení bratří, pozoruje a proniká
spíše duchem než zrakem tělesným" 39).
Pomníků, které by připomínaly plukovníka J. J. Švece, nevzniklo v tehdejším Československu
mnoho. Z těch větších můžeme kromě českobudějovického uvést ještě další dva: v Praze na
Pohořelci a v Jindřichově Hradci. Autorem posledně jmenovaného monumentu, odhaleného již
roku 1925, byl rovněž Otto Birma. Pro úplnost snad ještě uveďme, že plukovníku Švecovi byla
odhalena také pamětní deska na pelhřimovském gymnasiu a roku 1921 též na rodném domě v
Čenkově.
Podobně jako Zborovský památník, udržel si také českobudějovický pomník plukovníka Švece
i nadále zvláštní význam v životě 1. pěšího pluku; konaly se u něj vzpomínkové akce, vojenské
přísahy a podobně. Pro svou exponovanou polohu se rovněž stal místem, kde byly kromě
vojenských pořádány i slavnosti civilního charakteru. Slavilo se tu především ve výroční dny
vzniku Československé republiky, a to až do roku 1938. Hned rok po odhalení proběhla před
pomníkem také pietní vzpomínka k výročí tragické smrti plukovníka Švece; stojí za zaznamenání, že právě při této příležitosti byl pomník zásluhou Povltavského elektrárenského svazu
poprvé uměle osvětlen (24. října 1929 po šesté hodině večerní).
Švecův pomník vydržel na svém místě v Českých Budějovicích necelých jedenáct let. Nestačil
se tedy vyplnit předpoklad autora fejetonu "Sochy na ulici" otištěného v roce 1935 v Jihočeských
Listech: "Před hlavní poštu zapustili masiv Ševcova pomníku. Z kamenného krytu vystupují bojovníci, s hrdinou v čele a dívají se k hranicím. Nedávná historie vzniku díla je příliš živě spiata
v'
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Vzpomínáš na improvisovaný atelier na Sokolském ostrově, kde sochař trpělivě
hlíny a modeloval jimi mohutnou papachu. Vzpomínáš na nesnáze, jež překonával
při vytváření rukou hlavní postavy, při modelování záhybů na jezdeckých kalhotách, i na slavného mistra Bourdella, jemuž jsi v Paříži představoval autora. Ztrácí se matněžlutý lesk kovu, je
pokrýván tupěšedým povlakem z kouře a prachu, který léty uzraje v ,,!ádheru patiny a zjasněnou
minulost, bez vzpomínek na půtky a spory při soutěži a vzniku díla. Cas odloupne slupky osobní
zaujatosti a slunce bude ozařovat skupinu spěžových frontovníků stejně, jak? všechna díla pří
rody i lidských rukou, krásná i ošklivá, velebná i všední, strhující i nudná. Cas zařadí a zhodnotí
dílo podle zásluhy. I finance městské snad budou pro pomník příznivější, aby nerušila dojem
a pohled oblaka prachu z neupraveného okolí" 40).
Osud legionářského sousoší plukovníka Josefa Jiřího Svece patří mezi ostatními českobudějo
vickými pomníky k těm nejzajímavějším. Je pochopitelné, že pomník, který se stal "symbolem
osvobozovacího zápasu a všech obětí, které národ své státní samostatnosti musel přinésti",
nemohl přečkat léta nacistické okupace. Již od uzavření mnichovské dohody se stal občasným
terčem útoků fašistických bojůvek zdejších Němců, jejichž cílem byla jeho likvidace.
Když se ve druhé polovině dubna 1939 jednalo o odstranění nebo přemístění pomníků Augusta
Zátky aJ. V. Jirsíka z "estetických" důvodů, vládní komisař Friedrich David zatím ponechal
legionářské sousoší plukovníka Švece stranou, protože u něj podobná záminka evidentně nebyla
opodstatněná 41). Podle slov poválečného tisku však byl pomník ''jakožto symbol české
nepoddajnosti a vůle po svobodě byl již od prvních dnů okupace trnem v oku německého
komisaře města". David také během května a června odstranění legionářského sousoší skutečně
zvažoval, nebot' si byl vědom toho, že v národnostně smíšených Českých Budějovicích se jeho
existence může stát příčinou k závažným nepokojům 42). Jelikož si ale zatím netroufal nařídit
úplnou likvidaci pomníku, rozhodl se pro kompromisní řešení: nabídnout toto umělecké dílo
některému českému městu, k němuž měl Josef Jiří Švec osobní vztah. Byl upozorněn, že pozdější
legionářský plukovník studoval a maturoval na pelhřimovském gymnasiu, a dopisem ze dne 26.
července 1939 proto oficiálně nabídl sousoší městu Pelhřimovu 43). Jednalo se o výrazně české
město, bez národnostních nepokojů, kde navíc zůstávala švecovská tradice stále živá - tamní
gymnasium například neslo jméno slavného legionáře a zdobila jej Švecova pamětní deska 44).
Představitelé Pelhřimova se však za daných okolností zpočátku zdráhali nabídku přijmout
a pomohla teprve osobní intervence pelhřimovského rodáka Dr. Karla Tungla. Na děkanství
v Pelhřimově se Dr. Tungl sešel se starostou města Václavem Žemličkou a s prelátem Msgre
Františkem Bernardem Vaňkem, který měl svou morální autoritou garantovat splnění úmluvy.
Tito tři jmenovaní nakonec dospěli k předběžné dohodě, že město Pelhřimov převezme Švecův
pomník do ochrany na dobu okupace a po jejím skončení ho opět vrátí Českým Budějovicím.
Předpokládali přitom, že umělecké dílo tak unikne pozornosti budějovických Němců a bude
nejspíše uchráněno před zničením 45).
Pelhřimovská městská rada přijala dar svým jednomyslným usnesením z 28. července 1939 46 )

s naším
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a podrobnosti převozu se staly jedním z hlavních bodů další schůze dne 3. srpna 47). Bylo
dohodnuto vyslat zvláštní delegaci k osobnímu jednání s českobudějovickým vládním komisařem
Davidem. Skládala se z pelhřimovského starosty Václava Žemličky, jeho prvního náměstka
Jaroslava Dobrodinského, akademického sochaře J. Čermáka a kamenického mistra J. Meda.
Delegace přijela v sobotu 5. srpna do Českých Budějovic, kde ji přijal vládní komisař a potvrdil
nabídku daru. Na této schůzce bylo dojednáno, že město České Budějovice pomník rozebere
vlastním nákladem, zatímco na převoz přispějí Pelhřimovští částkou 2.000 korun 48). Konečně
7. srpna 1939 dalo svůj souhlas také pelhřimovské městské zastupitelstvo 49).
O připravované demontáži pomníku v Českých Budějovicích a jeho převozu do Pelhřimova se
dozvěděla správa pražské slévárny Franta Anýž, která o jedenáct let dříve bronzové sousoší
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a osazovala. Nabídla proto nyní své služby při odstraňování monumentu ajeho
znovuinstalaci v celkové ceně 12.000 korun 50).
Veškeré podmínky předání a technické podrobnosti převozu byly v polovině srpna již dohodnuty, a tak neměli příliš šancí na úspěch představitelé jihomoravského města Třebíče, kteří tehdy
projevili o legionářské sousoší vážný zájem. Měli už delší dobu v úmyslu zřídit pomník plukovníku Švecovi, jenž vyučoval na třebíčské škole a aktivně působil jako člen tamní tělocvičné
jednoty Sokol. Žádost však přišla příliš pozdě, a byla proto pelhřimovskou měs~skou radou
zamítnuta s odůvodněním, že "město Pelhřimov nemůže odmítnouti dar města Ceských
Budějovic" 51). Nep~mohla ani přímluva velitele pěšího pluku Mistra Jana Husi, plukovníka
Václava Michálka z Ceských Budějovic, který se písemně obrátil na pelhřimovský městský úřad
s tím, aby byl Švecův pomník postoupen městu Třebíči. Náhradou nabízel pomník zborovského
vojáka z českobudějovických kasáren 52). Na jakoukoli změnu záměru však bylo pozdě, neboť
demontáž sousoší mezitím započala.
Práce na odstraňování pomníku J. J. Švece z českobudějovického Senovážného náměstí trvaly
dva dny a proběhly někdy v týdnu mezi 21. až 26. srpnem 1939. Provedla je pražská firma Franta
Anýž a došlo při nich k odstranění šroubů a rozebrání bronzové plastiky, jejíž části byly pomocí
kladky, zavěšené na masivní dřevěné trojnožce, přeneseny na nákladní automobil a následně
odvezeny 53). Rozložené legionářské sousoší bylo do Pelhřimova dopraveno v nedělní ráno 27.
srpna 1939 a jménem města Českých Budějovic ho předal technický asistent Jan Šimek 54). Za
vyložení pomníku z nákladního automobilu bylo dělníkům zaplaceno z pelhřimovské městské
pokladny 230 korun a poskytnuta strava 55).
Po převezení do Pelhřimova byly jednotlivé součásti legionářského sousoší nejprve položeny na
náměstí u kostela sv. Víta. Pomník se tu stal středem pozornosti obyvatel a ''po několik dní tonul
v pravém slova smyslu v záplavě květin, jichž položením pelhřimovské obyvatelstvo manifestovalo
národní solidaritu s těžce zkoušejícím tehdy českým živlem v Českých Budějovicích". Mezi
prvními sem přišel položit květinu již zmíněný prelát Vaněk 56).
Pelhřimovští předpokládali, že Švecův monument bude během krátké doby postaven na
některém veřejném prostranství. Otázka výběru vhodného místa byly diskutována již více než
dva týdny před vlastním transportem sousoší do Pelhřimova a zvlášť ustanovená pochozí komise
měla rozhodnout mezi třemi reálnými návrhy. V úvahu přicházela následující místa 57):
1. Prostranství proti kostelu sv. Víta (Svatovítské náměstí), kde byl pomník po svém převozu
složen. Jednalo se o frekventované a dobře viditelné místo.
2. Jižní cíp parku za kostelíkem Panny Marie, u Nádražní třídy (v tomto místě dnes stojí pomník
obětem fašismu). Toto umístění navrhl a prosazoval akademický sochař Josef Šejnost. Jeho
výhodou byla, podobně jako u první varianty, blízkost frekventované komunikace.
3. Některé místo v městských sadech. Tuto možnost navrhl sochař J. Čermák, který viděl její
přednost oproti předchozím alternativám v klidném a esteticky dobře působícím prostředí
stromové zeleně.
Záležitost přišla na pořad jednání pelhřimovské městské rady aktuálně 31. srpna 1939, záhy po
pomníku; šesti hlasy proti čtyřem bylo rozhodnuto postavit sousoší na Svatovítském
náměstí, tedy tam, kde již několik dnů leželo 58). Hlavní překážkou, bránící rychlému sestavení
monumentu, byla skutečnost, že kamenný podstavec zůstával stále ještě v Českých Budějovicích.
Ačkoli se původně uvažovalo o transportu veškerého ostatního příslušenství pomníku během
několika nejbližších dnů, ve skutečnosti došlo k rozebrání podstavce až ve druhém zářijovém
týdnu. Ani potom se však situace nezlepšila. Spíše než politické okolnosti bránily postavení
pomníku zpočátku technické nesnáze - především nedostatek pohonných hmot pro čtyři
pětitunová nákladní auta, kterých bylo k přepravě kamenného podstavce zapotřebí 59).
převezení
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-Pelhřimovská veřejnost však ani v této situaci neztrácela o otázku postavení Švecova pompíku
zájem. Svědčí o tom četné písemné podněty, které obdržela redakce tamního Týdeníku z Ceskomoravske vysocmy 60) .
,
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Nakonec však, aby nevzbuzoval zbytečnou pozornost, byl pomník z veřejného prostranství odklizen. Rozhodnutí o tom padlo ve schůzi městské rady již 14. září 1939 - bylo usneseno uskladnit legionářské sousoší u tzv. živnostenského domu 61). Jeho přesun do bezpečného úkrytu zajišt'ovali bratři Matějkovi a dělnictvo jejich továrny. Své nové a vlastně poslední útočiště nalezl
Švecův pomník v městském dvoře zvaném "dřevárna", který se nachází jen několik kroků od
Svatovítského náměstí a sousedí se zmíněným živnostenským domem. Zde, za dřevěnými vraty
dvora, bylo sousoší ~o před zraky veřejnosti 62). Teprve někdy začátkem října se pel~i
movskému starostovi Zemličkovi podařilo zajistit převoz kamenných kvádrů podstavce z Ce ských Budějovic do Pelhřimova - akce trvala čtyři dny a organisoval ji stavební technik Alois
Řezanina 63).
K instalaci Švecova pomníku v Pelhřimově tedy nakonec nikdy nedošlo. Zapříčinilo to nejen
vyhrocení politické situace po vypuknutí druhé světové války, nýbrž i obtíže technického rázu.
Každopádně však tento případ poskytuje zajímavou možnost srovnání mezi situací ve větších
a nadto národnostně smíšených Českých Budějovicích a situací v poněkud stranou ležícím
českém městě Pelhřimově: zatímco na podzim 1939 byly českobudějovické pomníky už dávno
pryč a nesmělo se o nich ani příliš veřejně mluvit, Pelhřimovští v téže době stále uvažovali
o postavení legionářského sousoší na některém veřejném místě. Na stejném místě jako Švecův
pomník, v pelhřimovském městském dvoře u živnostenského domu, skončily také součásti
monumentálního pomníku T. G. Masaryka, který měl být koncem třicátých let odhalen na
tehdejším náměstí Svobody v Pelhřimově 64). Obě umělecká díla potom sdílela další osudy.
Podle zachované fotografie víme, že největší součást bývalého legionářského pomníku, obsahující i sochu plukovníka Švece, byla na dvoře pelhřimovské "dřevárny" volně položena 65).
Později však zřejmě došlo k jejímu uložení do dřevěných beden 66). Město Pelhřimov se snažilo
uhájit alespoň fysickou existenci bronzového Švecova sousoší před válečnými rekvisicemi.
Mimořádnou aktivitu v tomto směru vyvinul zejména děkan F. B. Vaněk, tehdejší starosta města
Václav Žemlička a patrně i další představitelé městské správy 67). Starosta i jeho náměstek
Jaroslav Dobrodinský se přitom opakovaně vydávali ve značné nebezpečí 68).
Zájem okupačních úřadů o bronzovou plastiku lze sledovat v průběhu let 1941-1942, kdy
probíhal intensivní sběr kovů pro válečnou výrobu. Na základě služebního hlášení českobudě
jovického presidiálního šéfa Klause Honnigera o převozu pomníku do Pelhřimova se rozběhlo
pátrání, jehož výsledkem se stalo nalezení legionářského sousoší plukovníka Švece. Na témže
místě byl zároveň vypátrán i rozložený pomník T. G. Masaryka, o kterém by nacistické úřady
patrně jinak nevěděly 69).
V listopadu 1941 se představitelé města Pelhřimova pokusili o zachování pomníků Švece
i Masaryka tím, že začali jednat s ředitelstvím Českomoravské zemské galerie o hodnotě obou
uměleckých děl a jejich případném převzetí do galerijních sbírek. Do záležitosti se však vložilo
ministerstvo vnitra a 8. ledna 1942 si ministr Josef Ježek vyžádal soupis děl a informace o nich tuto žádost obdržel i okresní úřad v Pelhřimově. Iniciativu v tomto směru začal dne 16. ledna
1942 vyvíjet táborský Oberlandrat, pod jehož správní obvod Pelhřimov patřil: oznámil
pelhřimovskému okresnímu úřadu, že ví o obou ukrytých bronzových pomnících a požádal jej
o zprostředkování jejich odvozu. Okresní úřad však s ohledem na předchozí ministerskou žádost
o soupis uměleckých děl zaujal k záležitosti opatrný postoj a vyžádal si další instrukce. Z formulací spisů a odvolávání se na rozhodnutí Oberlandrata lze usoudit, že ani představitelé pelhři
movského okresního úřadu neměli na likvidaci pomníků bytostný zájem; šlo ostatně vesměs
o české úředníky žijící rovněž v Pelhřimově.
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--Protože Oberlandrat naléhal na co nejrychlejší vyřízení, byl pelhřimovský starosta Že:nlička 26.
ledna telefonicky vybídnut k bezodkladnému jednání. Ani tato přímá upomínka však Zemličku
nezastrašila, nereagoval na ni a po~usil se vyčkávat. O týden později ovšem následovala další
urgence okresního úřadu. Starosta Ze~lička po dalším týdnu odpověděl vyhýbavě - odeslal
odborný posudek o výtvarné hodnotě Svecova i Masarykova pomníku, patrně v naději, že tím
ovlivní výsledek tohoto úředního procesu, který neodvratně směřoval ke zničení obou
uměleckých děl. Okresní úřad potom v tomtéž duchu zaslal přípis ministerstvu vnitra do Prahy.
Během následujících tří měsíců nebyly ze strany pelhřimovských úřadů pravděpodobně
podnikány žádné další kroky. Ústřední orgány - především ministerstvo vnitra - se mezitím
zabývaly otázkou případného zachování pomníků v zemské galerii, dospěly však k zápornému
stanovisku. Poslední dějství této kauzy, na nějž ovšem pelhřimovský okresní ani městský úřad
nemohly mít vliv, začalo 21. května 1942 v 19.20 hodin večer. Úředník ministerstva vnitra Dr.
Rossler tehdy telefonicky vyrozuměl pelhřimovského okresního hejtmana o ministerském výnosu
z 18. května, který měl v nejbližších dnech dorazit v písemné formě. Stálo v něm, že ''předávání
umělecky cenných předmětů do Českomoravské zemské galerie v Praze je nyní uzavřeno. Pročež
zaslání takových předmětů do jmenované galerie nemůže již přicházet v úvahu. Je proto kvůli
provedení žádoucích bezpečnostních opatření spoléháno, že předměty spadající do této akce,
které se nachází ve vlastnictví obce, budou znovu použity jako starý kov". O provedení této
naléhavé záležitosti měla být co nejdříve podána zpráva.
Okresní úřad na základě tohoto výnosu uložil dne 22. května 1942 starostovi města Pelhřimova,
aby učinil potřebná opatření. Starostovi Václavu Žemličkovi, ani ostatním představitelům měst
ské samosprávy, již nezbýval prakticky žádný prostor k manévrování: na samém konci května
proto navázali jednání s pražskou slévárnou Josef Brukner & synové o převzetí pomníků 70).
Přes veškeré úsilí se však nepodařilo plastiku zachránit a Pelhřimovští se s ní museli rozloučit.
Stalo se tak 15. července 1942 71 ): toho dne byl Švecův pomník vyzvednut ze svého stanoviště
v "dřevárně" a údajně pomocí koňského potahu vlečen po Pražské silnici vzhůru, k Praze 72).
Oba bronzové monumenty - Švec a Masaryk - skončily ve skladech Bruknerovy firmy v PrazeHostivaři, kde byly později za dozoru německých úřadů rozbity a v lednu 1944 odeslány do
Německa. Když krátce po osvobození, koncem června 1945, pelhřimovský národní výbor pátral
po jejich osudech, byl již někdejší českobudějovický pomník plukovníka Švece nenávratně
ztracen 73). Získaný bronz posloužil nacistům druhotně pro válečnou výrobu.
Zbyly pouze kamenné kvádry z podstavce, v rozích otlučené, které město Pelhřimov využilo
v poválečné době k jiným účelům. Předtím však byl ze strany pelhřimovského národního výboru
učiněn dotaz, zda Českobudějovičtí neuvažují o obnově sousoší na původním místě, tedy na
Senovážném náměstí před hlavní poštou. Představitelé Českých Budějovic však měli o budoucí
úpravě tohoto prostoru zcela jiné představy a o navrácení Švecova pomníku neprojevili zájem.
Roku 1947 alespoň poděkovali Pelhřimovským za úsilí o zachování monumentu: "zejména
vděčíme zemřelému Msgre Vaňkovi a zemřelému bývalému starostovi Žemličkovi za snahu
a pomoc, kterou jste věnovali záchraně Švecova pomníku. Že se nepodařilo pomník plk. Švece
uchrániti po dobu celé světové války, není vinou Vašeho města, nýbrž tehdejších poměrů" 74).
VI. 3. Pomník podplukovníka Kulikovského
Během léta 1918 se na sibiřských pláních zformovala 1. jízdní baterie československého
zahraničního vojska pod velením ruského podplukovníka Ivana Ivanoviče Kulikovského. Baterie
si připsala četné zásluhy v bojích proti bolševikům o Trojick, Ufalejskij závod, Pyšňu, Baltýn,
Rudjanku, Verchně, Nevjinskij závod, Nevjansk, Bynkovskij závod a Tagil, svými odvážnými
nájezdy v bojích na samarské frontě získala legendární pověst a mnohá vyznamenání. Na počest
svého velitele byla později pojmenována "Kulikovského baterií".
Po návratu z Ruska došlo k demobilisaci mužstva a z důstojníků byla vytvořena nová, stejnojmenná baterie, která se stala součástí dělostřeleckého pluku Č. 5. Tento vojenský útvar sídlil
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v Českých Budějovicích, v dělostřeleckých kasárnách na Pražské třídě. Právě tam byl v rámci
plukovních slavností dne 29. června 1936 dopoledne odhalen pomník pplk. Kulikovskému,
po stavený z finančního přebytku fondu, který o necelý rok dříve posloužil k pořízení nové
standarty dělostřeleckého pluku. Velitel 5. divise generál Neumann nejprve provedl vojenskou
přehlídku, načež velitel pluku plk. Jan Tomášek promluvilo Kulikovského hrdinských činech
a o vzniku památníku. Za zvuků státní hymny potom proběhlo jeho vlastní odhalení. Po celou
dobu slavnosti kroužila nad kasárnami letadla českobudějovického Aeroklubu, jehož zástupci
následně položili k pomníku vavřínový věnec.
Památník byl vyřešen velmi prostě: jednalo se o vztyčený žulový kámen, který bezplatně
věnoval majitel kamenolomu u Dolních Slověnic, a do jehož čelní stěny byla zasazena bronzová
deska zhotovená podle návrhu příslušníka pluku kapitána Umlaufa 75). Měla rozměry asi 60 x 50
cm a nesla nápis:
DĚLOSTŘELECKÝ PLUK 5

PODPLUKOVNÍKU
1. 1. KULIKOVSKÉMU
HRDINNÉMU VELITELI BATERIE
RUSKÝCH LEGIÍ
Přestože

o dalších osudech pomníku se nepodařilo dohledat žádné zprávy, lze mít s jistotou za to,
že kovová deska zmizela s počátkem nacistické okupace a po druhé světové válce již nebyla
obnovena. Prázdné místo na čelní straně vztyčeného kamene zaujala na přechodnou dobu
pamětní deska zahynulým dělostřelcům (nyní na kasárnách v Žižkově třídě) a v současné době již
z bývalého pomníku podplukovníka Kulikovského stojí pouze onen kámen, zakrytý orientační
tabulí. Najdeme jej přímo proti hlavnímu vchodu z Pražské třídy.
Poznámky:
1) SOA Třeboň, Československá obec legionářská - župa a jednota České Budějovice, kart. 4, Kniha protokolů
odbočky Svazu československých legionářů 1919-1921, inv. č. 19, s. 41 a 42; Desáté výročí Československé obce
legionářské v Českých Budějovicích. České Budějovice 1931, s. 27.
2) SOkA ČB, AM ČB, manipulace 1869-1928, kart. 505, sign. 1327/254; SOkA ČB, Sbírka dokumentace, sign.
K 733; VLACHYNSKÝ, Miroslav: Pohnuté osudy pamětních legionářských pomníků v Českých Budějovicích.
ČbL, roč. 6, 30. 7. 1997, č. 176, s. 14.
3) SOkA ČB, AM ČB, manipulace 1869-1928, kart. 505, sign. 1327/254; SOkA ČB, AM ČB, MR28. 12. 1926,
bod 30; SOkA ČB, AM ČB, MZ 26.3. 1927, bod 15; III. výstava Sdružení jihočeských výtvarníků - Otto Matoušek:
"Zborov" (Katalog výstavy). České Budějovice 1927.
4) SOkA ČB, AM ČB, manipulace 1869-1928, kart. 505, sign. 13 27/254.
5) Tamtéž; VLACHYNSKÝ, Miroslav: c. d.
6) Pěší pluk 1 Mistra Jana Husi. JčL, roč. 33, 1. 6. 1927, č. 43, s. 2.
7) Zborovský pomník v Č. Buděj ovicích. JčL, roč. 33, 13. 7. 1927, č. 54, s. 1.
8) SOA Třeboň, Československá obec legionářská - župa a jednota České Budějovice, kart. 4, inv. č. 27, Zápis ze
schůze místní jednoty Československé obce legionářské z 9.5. 1937.
9) VLACHYNSKÝ, Miroslav: c. d.
10) SOkA ČB, Českobudějovická spořitelna, kart. 17.
11) Tamtéž; Slavnostní přehlídka ppl. 1 MJH. JP, roč. 1,4.7. 1945, č. 6, s. 2; Slavnostní přísaha u pomníku padlých
u Zborova. HL, roč. 1 (34), 11. 7. 1945, č. 5, s. 2.
12) Prsť země od Zborova uložena do Památníku v Č. Budějovicích. HL, roč. 2 (35), 10.7. 1946, č. 28, s. 2.
13) Slavnostní přísaha u pomníku padlých u Zborova. HL, roč. 1 (34), 11. 7. 1945, č. 5, s. 2.
14) SOkA ČB, MNV ČB, kart. 21, sign. V/8; Štafeta k mohyle padlých u Zborova. HL, roč. 3 (37),2.7. 1947, č. 27,
s.2.
15) SOkA ČB, MNV ČB, kart. 21, sign. V/8.
16) Nové ulice v krajském městě. Zpravodaj. Časopis Městského národního výboru v Českých Budějovicích, roč. 8,
15.7. 1968, č. 2-3, s. 1; VLACHYNSKÝ, Miroslav: c. d.
17) JP, roč. 46,14.6.1990, č. 138, s. 4.
18) Čeká Zborovský pomník jeho třetí odhalení? ČbL, roč. 6, 31. 10. 1997, č. 255, s. 13.
19) Bitva u Zborova u Dlouhého mostu pravděpodobně nebude. ČbL, roč. 7, 26. 9. 1998, č. 226, s. 7.
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-20) SOkA ČB, Sbírka dokumentace, sign. K 733; P?mník plukovníka Josefa Jiřího Šev~e v Českých Budějovic!ch.
JčL roč. 32,17.4.1926, Č. 30, s. 3; Desáté výročí Ceskoslovenské obce legionář~ké v Ceských Budějovicích. Ceské
Budějovice 1931, s. 27; Deset let praporu pěšího pluku Č. 1. "Mistra Jana Husi" .•Ceské Budějovice [1924], s. 37.
21) Odevzdací listina pomníku Národního osvobození plukovníka Josefa Jiřího Svece. JčL, roč. 34, 3. ll. 1928, Č.
86, s. 2.
•
•
•
22) SOkA ČB, AM CB, manipulace 1928-1945, kart. 16, sign. P/2; Z historie pomníku plukovníka J. Svece. CbL,
roč. 1, 14.8.1939, Č. 32, s. 3.
•
23) Výstava návrhů na pomník pluk.~. 1. Sevc,?vi ajiné. Jihočeský přehled, roč. 1, únor 1926, Č. 2, s. 52-54.
24) Pomník plukovníka Josefa Jiřího Sevce v Ceských Budějovicích. JčL, roč. 32, 17.4. 1926,. Č. 30, s.}.
25) Bratr bratru. JčL, roč. 31, 15. 8. 1925, Č. 64, s. 1; Návrh pomníl~:u plukovníka Josefa Jiřího Sevce v Ceských.
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VII. POMNÍK A BYSTY JUDR. AUGUSTA ZÁTKY
VII. 1. Bysta na rodném domě a Zátkův pomník
JUDr. August Zátka (1847-1935), českobudějovický rodák, advokát, politik a čelný představitel
zdejší české národnostní skupiny. Za České Budějovice zasedal v zemském sněmu, stál u zrodu
několika zdejších průmyslových podniků s českým kapitálem a zasloužil se o rozvoj českého
školství ve městě. Již za života byl obvykle označován jako "vůdce budějovických Čechů", jeho
snahy však směřovaly k politickému konsensu a kvalitnímu soužití s místními Němci.
Osud Zátkova monumentu patří k nejkomplikovanějším a zároveň také k nejvíce zpolitisovaným
"pomníkovým" příběhům z meziválečného období. Protože šlo o pomník někdejšímu vůdci
budějovických Cechů, očekávali bychom nejspíše odpor ze strany zdejší německé menšiny.
Ve skutečnosti se však jednalo o ryze politický spor, v němž jako soupeři vystupovali zástupci
jednotlivých českých stran a skupin, ba i někteří jednotlivci.
JUDr. August Zátka se již za svého života dočkal ze strany českobudějovických Cechů značných
poct: mezi ty vnější patřilo čestné občanství města, pojmenování ulice a označení několika
veřejných budov jeho jménem. Nejokázalejším výrazem vděku za Zátkovy zásluhy se zcela
logicky měl stát monumentální pomník. "Nejen životní dílo a zásluhy dra Augusta Zátky, ale také
jeho výrazná osobnost, charakteristická postava a mužná tvář, v níž obrážely se skvělé vlastnosti
jeho duše, pevný klid shlížející s rozšafností na dočasné projevy malicherné zloby odpůrců,
energie budovatele a soustředěnost ducha ku přemýšlení a propracování plánů velké národní
práce, přímo vybízely k myšlence, aby ruka umělcova zachovala potomstvu obraz tohoto velkého
v

muže" 1).
Tvář vůdce budějovických Čechů Augusta Zátky zdařile zachytilo několik významných malířů.
Z roku 1897 pochází portrét vytvořený štětcem českobudějovického umělce Františka B. Doubka
u příležitosti Zátkových padesátin. O deset let později zachytil podobu šedesátníka Max Švabinský; v této době byl Zátka ještě plný životní energie a prožíval nejúspěšnější období své politické
činnosti. Stěnu Zátkovy vily v Libniči nedaleko Českých Budějovic ozdobil ředitel městského
musea Richard Kristinus v roce 1890 medailonem s reliéfní podobiznou majitele.
Historie Zátkova pomníku se začala psát vlastně už několik let před první světovou válkou, kdy
se v rodině Augusta Zátky objevily první úvahy o plastickém ztvárnění jejího slavného
příslušníka. Zátkova dcera Olga Balšánková hovořila o této záležitosti někdy počátkem roku
1911 se sochařem Bohumilem Kafkou. Sám Kafka patrně z blíže neznámých důvodů nemohl
nebo nechtěl na tomto díle pracovat osobně, a v dopise ze 2. dubna 1911 proto paní Balšánkové
navrhl obrátit se na mistra Myslbeka nebo Mařatku. Upřednostňoval přitom Myslbeka, především
z toho důvodu, že tento umělec již přesáhl šedesátý rok svého života a bylo zapotřebí včas využít
jeho tvůrčích sil.
Během následujících deseti let však jednání o Zátkově soše nepřekročilo stadium předběžných
úvah; v letech první světové války by ostatně její realisace byla dosti obtížná. Myšlenkou
sochařského ztvárnění portrétu Augusta Zátky se rodina začala znovu zabývat teprve po roce
1922. Právě toho roku však Myslbek zemřel, a JUDr. Vlastislav Zátka proto zadal vytvoření
bysty svého otce mistru Bohumilu Kafkovi. Sám August Zátka seděl při její tvorbě modelem,
takže byla zhotovena přesně podle přírody. Kafka dokončil tuto bystu v roce 1924 a v pozdější
době z ní byly pořízeny ještě další tři odlitky: první roku 1927 pro Zátkův rodný dům, druhý roku
1934 pro budovu české reálky a třetí odlitek posloužil v roce 1935 k výzdobě hrobu JUDr. Au-

gusta Zátky na hřbitově sv. Otýlie 2).
Před polovinou dvacátých let se začalo uvažovat také o větším pomníku Augusta Zátky, ale jeho
realisace byla pro zatím v nedohlednu. Výbor Záložny českobudějovické se 19. května 1924
usnesl za tímto účelem zřídit zvláštní fond, který byl během následujících let postupně doplňo
ván. Iniciativu ke zřízení pomníku převzal zdejší odbor Národní jednoty po šumavské, jejímž byl
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Zátka spoluzakladatelem i dlouholetým představitelem. Sochařské ztvárnění Augusta Zátky tímto
okamžikem překročilo hranice úzkého rodinného kruhu a stalo se veřejnou záležitostí 3).
První výraznější úspěch zaznamenala jednota v roce 1927, kdy se podařilo umístit a slavnostně
odhalit bystu s pamětní deskou na rodném domě Augusta Zátky v Krajinské třídě č. 41. Tento
měšťanský dům, jak je vidět na starých fotografiích, však doslova oplýval nejrůzněj šími
reklamami: velké nápisy na jeho průčelí inserovaly Přibylovu tiskárnu, prodej drátěných pletiv,
visela tu návěštní tabule obuvnické dílny a renesanční atika byla zaplněna zbytky malovaných
reklam. Krátce před osazením Zátkovy bysty musel být proto objekt podle disposic sochaře
Bohumila Kafky a architekta Pavla Janáka opraven, cedule zmizely a fasáda byla nově natřena 4).
Na takto "vyčištěném" domě mohla být konečně bysta - jeden z odlitků od Kafky - odhalena.
Stalo se tak u příležitosti Zátkových osmdesátin dne 31. července 1927 a slavnostní řeč pronesl
kromě předsedy místního odboru Národní jednoty po šumavské Dr. Karla Tůmy, pražského
primátora Dr. Karla Baxy, českobudějovického starosty Bedřicha Krále, školního inspektora
Emanuela Drobila a dalších také sám August Zátka. Byl to jeho poslední veřejný projev, potom
už se do politického života města nezapojoval a přesídlil do ústraní své libničské vily 5).
Bronzové poprsí bylo zasazeno nad hlavním vchodem domu a jeho pozadí tvořila kulatá kovová
deska, talířovitě prohnutá směrem dovnitř. Pod ní se nacházela další deska, obdélníkového tvaru,
nesoucí nápis:

v . TOMTO. DOMĚ. SE . NARODIL
DNE. 27 . ČERVENCE. 1847
DR. AUGUST. ZÁTKA

Na architektonické komposici se podílel již zmíněný profesor Pavel Janák 6). Po odhalení bysty
na rodném domě se stala aktuální otázka postavení většího monumentu Augusta Zátky. O umělci,
jemuž bude zadána práce na tomto pomníku, se příliš neuvažovalo - za nejvhodnějšího byl pokládán Bohumil Kafka, který měl již zkušenosti s předchozím dílem a Augusta Zátku dobře znal.
Měl za sebou důkladné studium Zátkovy osobnosti, postavy i obličeje. Koncem léta 1927 se
Kafka radil s architektem Htibschmanem o nejvhodnějším místě pro budoucí pomník a společně
dospěli k závěru, že by měl být umístěn přímo před českobudějovickou radnicí. Požádal JUDr.
Vlastislava Zátku, aby se pokusil urychlit jednání, a začátkem roku 1928 se o vývoj této záležitosti znovu zajímal 7).
Patrně v souvislosti s oslavami desátého výročí vzniku československého státu snaha o zbudování Zátkova pomníku opět zintensivnila a do této věci se začalo zapojovat více osobností
českobudějovické kultury a politiky. Profesor Rudolf Strnad upozornil v prosinci 1928 vicepresidenta Obchodní a průmyslové komory a zároveň místopředsedu Záložny českobudějovické
Ferdinanda Vydru, že pro uspíšení a hladký průběh dalšího jednání bude zapotřebí ustavit
zvláštní výbor. Domníval se, že okolnosti doby jsou příhodné a že se nemohou objevit námitky,
ani v případě, že podaří dokončit pomník ještě za Zátkova života. Šlo totiž o osobnost se
všeobecně uznávanými zásluhami, která navíc v té době již nezasahovala do veřejného života. Na
základě tohoto rozhovoru a projednání celé věci ve výborech místního odboru Národní jednoty
po šumavské a Besedy českobudějovické byli navrženi vhodní zástupci do přípravného výboru.
Jejich první schůzka se konala 18. ledna 1929 v prostorách Záložny českobudějovické. Mezi
účastníky patřil JUDr. František Hromada jako Zátkův blízký přítel a spolupracovník, Dr. Jan
Bartoš jako důvěrník Zátkovy rodiny, dále starosta města JUDr. Albín Dlouhý, funkcionáři
místního odboru Národní jednoty pošumavské Dr. Karel Tůma a prof. Rudolf Strnad, za Záložnu
Ferdinand Vydra a Karel Tampier a za Besedu tajemník Karel Fenzl, dále ředitel měšťanské
školy František Strašpytel a František Šubrt. Po zahájení schůze Karlem Tůmou došlo k volbě
předsednictva, v jehož čele zasedl JUDr. František Hromada, funkcí místopředsedy byl pověřen
Dr. Karel Tůma a jednatelem se stal prof. Strnad. Nově zvolený předseda potom předložil
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k projednání tři zásadní otázky následujícího

znění:

1) Kdo má vytvořiti pomník.
2) Kdo má jednati s mistrem Kafkou, padne-li volba na něho.
3) Volba vhodného místa pro pomník.
Teprve po jejich vyřešení se měla upřesnit doba, kdy bude pomník odhalen. Z formulace druhé
otázky je patrné, že s autorskou účastí Bohumila Kafky se víceméně počítalo. Tohoto umělce
nejvíce prosazoval JUDr. Vlastislav Zátka jednak s ohledem najeho předchozí práci ajednak
s poukazem na to, že mistr Kafka zná Augusta Zátku z dob vrcholu politické kariéry, má k disposici množství jeho snímků, odlitek ruky a sám Zátka mu seděl modelem při práci na bystě.
Výbor se proto skutečně rozhodl pro Bohumila Kafku, a sprovodil tak se světa první otázku.
Jednáním se sochařem byli pověřeni Ferdinand Vydra a prof. Rudolf Strnad. V otázce vhodného
umístění budoucího pomníku se mělo počkat na dohodu mezi výborem, městskou radou a mistrem Kafkou, a teprve pak oficiálně požádat městskou správu o přidělení místa 8). Ve své druhé
schůzi dne 4. února 1929 se výbor na základě návrhu městského musea rozrostlo jedenáctého
člena, předního českobudějovického znalce v otázkách umění, profesora Adolfa Tragera 9).
Více než dva měsíce po první výborové schůzi, ve čtvrtek 28. března 1929, navštívili Ferdinand
Vydra s profesorem Strnadem v Praze mistra Kafku, tlumočili mu usnesení výboru a sochař práci
na Zátkově pomníku přijal. Krátce pohovořili o podobě budoucího monumentu, ale prozatím
nerozhodli, zda má socha znázorňovat Zátku stojícího nebo sedícího. Domluvili se, že Kafka
vytvoří malé odlitky obou těchto eventualit a teprve podle nich se ukáže, která z variant je
vhodnější 10).
Mezitím postupovaly i úvahy o stanovení místa pro pomník a 22. dubna 1929 místní odbor
Národní jednoty po šumavské požádal městskou správu o definitivní verdikt. JUDr. Vlastislav
Zátka zastával názor, že by pomník měl být umístěn na nějakém rušném místě, zatímco veřejné
mínění se stavělo spíše pro jeho postavení v parku. Nehledě k jednomu z návrhů architekta
Hlibschmanna vztyčit Zátkův pomník na náměstí mezi Samsonovou kašnou a hotelem Slunce,
zůstalo ke konečnému rozhodování v podstatě šest alternativ, navržených různými osobami. Za
účelem jejich posouzení ustanovil městský úřad zvláštní komisi, složenou ze zástupců
přípravného výboru, sochaře Kafky, zaměstnanců městského stavebního úřadu a starosty města
JUDr. Albína Dlouhého. Osmého května 1929 odpoledne si tato komise prohlédla všech šest
míst, kam mohl být monument postaven 11). První lokalitu, v městském parku naproti Besedě,
doporučoval zejména starosta Dlouhý, ostatní členové však proti ní měli zásadní výhrady v tom
smyslu, že socha politického vůdce nepatří do klidného parkového prostředí, nýbrž na nějaké
rušné veřejné prostranství. Tehdy se navíc uvažovalo o rozsáhlých komunikačních úpravách,
v jejichž důsledku by tato část městských sadů zanikla zřízením nové silnice, a pomník by se tak
ocitl v naprosto nevhodné situaci. Druhá varianta umístění, která počítala s využitím základů
nedávno odstraněného pomníku císaře Josefa II., byla hned zpočátku zamítnuta.
Třetí místo, na které komise toho dne zavítala, se nacházelo rovněž v městském sadu, poblíž
vyústění Krajinské ulice a v sousedství stávajícího pomníku Otakara Mokrého. Tato varianta se
zdála schůdnou především pro blízkost Zátkova rodného domu a též pro slib představitelů
městské správy, že zde bude odstraněn vysoký plot parku, a prostor se tak stane snáze přístup
ným. Navrhl a hájil ji JUDr. Vlastislav Zátka, avšak jen v případě, že se přilehlá část parku
přemění v komunikaci.
Členové komise přešli následně na čtvrté možné místo před radnici, o kterém již zpočátku
uvažoval sochař Kafka i architekt Hlibschmann, ale proti kterému se nyní zásadně postavil
starosta Dlouhý. Dokonce rázně a nekompromisně prohlásil, že pomník před radnicí stát nebude.
Přestože Kafka namítal, že je to spíše otázka umělecká a že starosta by neměl přebírat
zodpovědnost za výtvarný problém, Dlouhý na svém stanovisku trval. Stejně jako předchozí,
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--i tuto variantu prosazoval JUDr. Vlastislav Zátka, jenž vyvracel obavy některých ostatních
účastníků, že by totiž pomník pohledově konkuroval Samsonově kašně a mohl by překážet
dopravě. Uváděl, že toto umístění by "nejkrásněji vystihovalo činnost Zátkovu, směřujicí k dobyti
radnice". Na svém stanovisku však zcela zásadně netrval a ani členové výboru s touto
alternativou nepočítali. Obávali se totiž velkých rozměrů náměstí, v jehož rohu by pomník
zanikal, a rovněž tak velikosti radnice, která by monumentalitu sochy potlačovala.
Pátým místem v pořadí byl roh ulic Biskupské a Radniční, kde došlo krátce předtím k demolici
hasičského skladiště a nyní se tu přechodně nacházela volná plocha. Za tuto variantu se již dříve
stavěl architekt Hiibschmann a také při jednání komise ji doporučoval - upozorňoval na analogie
s umístěním některých italských pomníků. Proti této alternativě byla však vznesena oprávněná
námitka, že by totiž tento rozlehlý prostor, ohraničený ze dvou stran vysokými holými zdmi
biskupské residence a městského činžovního domu, musel být velmi nákladně upraven.
Ferdinand Vydra doporučoval toto místo věnovat uctění památky mužů zasloužilých o České
Budějovice, přičemž Zátkova socha by tvořila střed.
Nakonec komise navštívila levý břeh Malše; jeden z návrhů totiž počítal s umístěním pomníku
na začátku Krumlovských alejí, u Železného mostu, spojujícího Biskupskou ulici s proti lehlým
nábřežím. Tuto poslední, evidentně nevhodnou variantu členové komise předem zavrhli a místo
navštívili jen proto, aby vyhověli navrhovateli 12).
Tato pochůzka nakonec nepřinesla jednoznačný závěr, především pro názorové neshody
jednotlivých členů komise. Nutno ovšem přiznat, že v té době ještě nebyla známa podoba
budoucího pomníku ani jeho rozměry. Rozhodovalo se tedy o umístění něčeho, co vlastně ještě
vůbec neexistovalo. Nejrozumnějším řešením v této chvíli bylo odložit konečný verdikt na
pozdější dobu. Sochař Kafka navíc prohlásil, že práce na zhotovení sochy bude trvat ještě několik
let a že s ní nebude zbytečně pospíchat. Další část jednání o pomníku Augusta Zátky tím
skončila.

Nahlédnutím do dílny mistra Bohumila Kafky zjistíme, že umělec mezitím pilně tvořil a přistu
poval přitom k práci na Zátkově soše velmi zodpovědně. V letech 1928-1929 shromažďoval
různé fotografie a další předlohy, v čemž mu byli Českobudějovičtí ochotně nápomocni; tak
například 11. dubna 1928 zavítal Kafka do Českých Budějovic v doprovodu štukatéra Silvestra,
aby přesně určil polohu Zátkových rukou, přes sebe položených, z nichž potom Silvestr pořídil
sádrový odlitek. Sochař si zároveň osobně přeměřil postavu Augusta Zátky: celkovou výšku,
výšku obličeje ajeho šířku v jařmových kostech, šířku lebky za ušima, délku hlavy od špičky
nosu po zadní část lebky, šířku ramen a ruky. Pro pokročilé stáří a nemoc již Zátka nebyl schopen
stát osobně modelem, a sochař se proto ve snaze o autentičnost musel spokojit s náhradními
prostředky. Na základě jeho žádosti dovedl JUDr. Vlastislav Zátka svého otce k českobudějo
vickému fotografu Václavu Vlasákovi, kde potom vzniklo asi dvacet snímků stojící a sedící
postavy zpředu, z profi1u a zezadu. Kafka si vymínil, že žádné z těchto fotografií nesmějí být
retušovány, aby nedošlo ke zkreslení. Stejně tak nechal smýt retuše u starších negativů. O Kafkově pečlivosti a smyslu pro detail svědčí mimo jiné to, že si sám ověřoval nebo si nechával
zjišťovat přesnou délku Zátkova kabátu, rozměry jeho bot, délku límce a dokonce tvar i druh
manžet, kravaty a náprsenky 13). Z uvedeného vyplývá, že umělec cítil potřebu zachytit pro
budoucí generace podobu vůdce budějovických Čechů naprosto realisticky, v úplnosti a do
nejmenších podrobností.
Ještě před započetím vlastní práce si Kafka určil konečné rozměry celé sochy i obličeje, jichž se
potom při tvorbě držel. Na základě získaných podkladů zhotovil dvě plastické skici pro dvě
možné varianty budoucího monumentu - první představovala sedícího Zátku, jakožto rozvážného
a klidného politika, hledícího na dobře vykonané dílo, na druhé byl zobrazen Zátka stojící. Sám
umělec prosazoval spíše první alternativu, neboť tento motiv patřil mezi méně užívané a naopak
stojících postav se v té době vytvářelo velmi mnoho (především sochy T. G. Masaryka). Opačný
názor zastával JUDr. Vlastislav Zátka, který po prohlédnutí obou modelů prohlásil, že pro pom-
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ník politika je vhodnější stojící socha, která vyjadřuje jeho aktivitu a plnou životní sílu. Na stejném stanovisku se shodli i JUDr. Hromada s profesorem Strnadem, kteří 26. listopadu 1929
navštívili Kafkův pražský ateliér; a ve prospěch vztyčené postavy jednomyslně rozhodli i ostatní
členové výboru ve své schůzi 6. prosince téhož roku. Sochař se nakonec tomuto stanovisku podří
dil, ačkoli to pro něj znamenalo ztížení úkolu: nemohl nyní tvořit postavu osmdesátiletého starce
Zátky, kterou dobře znal, nýbrž jeho podobu z doby před více než dvaceti lety 14). Zmíněná
výborová schůze z počátku prosince 1929 s konečnou platností zadala vytvoření Zátkovy sochy
Bohumilu Kafkovi. Brzy poté byl dohodnut i umělcův honorář, a to ve výši 15.000 Kč za plastický návrh, 45.000 Kč za model v třetině definitivní velikosti, 120.000 Kč za model ve dvojnásobné životní velikosti, 10.000 Kč za detailní návrh podstavce a písma a dalších 10.000 Kč za
cestovné a korektury. Celkem měla tedy Kafkova práce přijít na 200.000 korun v pěti splátkách.
Sochař nakonec na základě prosby JUDr. Vlastislava Zátky z požadovaného honoráře slevil
15.000 korun 15).
Již o několik měsíců dříve, v květnu 1929, se přípravný výbor začal vážněji zabývat otázkou
budoucího podstavce pro pomník a během června dokonce proběhla první veřejná soutěž. V nabídce plzeňské kamenické firmy Cingroš mohli členové výboru volit mezi libereckou, slezskou,
švédskou žulou nebo žulou "Balmoral", pražský kameník Víšek nabízel ještě více druhů kamene:
tmavý tochovický syenit, červenou tochovickou, žlutou bělčickou, modrou hudčickou, libereckou
či železnobrodskou žulu, červenou žulu švédskou nebo finskou, ale také českou kamenickou
žulu, "Balmoral" a špremberský syenit. Soutěž však prozatím zůstala bez výsledku 16). Během
roku 1930 vytvářel Kafka model sochy v třetinové velikosti a k této práci si u JUDr. Vlastislava
Zátky vyžádal několik dalších potřebných předloh. Jednalo se především o film s natočeným
proslovem Augusta Zátky při odhalování jeho pamětní desky (1927) a o film, na němž byl Zátka
zachycen při jednom ze svých pobytů v lázních Poděbradech (1926 nebo 1928); z tohoto materiálu mohl umělec nejlépe studovat Zátkovy pohybové zvláštnosti a gestikulaci. Vyžádal si
rovněž součásti starších oděvů Augusta Zátky a další drobnosti, sehnal muže, jehož postava byla
velmi podobná postavě Zátkově, na něj potom oblékal zapůjčený oděv a podle tohoto modelu
tvořil. Ve volných chvílích pročítal Zátkův životopis, sepsaný Rudolfem Strnadem. Na podzim
1930 se mu podařilo práci dokončit a pozval nejprve JUDr. Vlastislava Zátku, aby její výsledek
posoudil. Prvního prosince 1930 potom přijeli do Prahy JUDr. Hromada, Dr. Tůma, profesor
Strnad, ředitel Strašpytel a František Šubrt, v umělcově ateliéru na Ořechovce zhlédli hotové dílo
a byli jím nadšeni 17). V Kafkově díle potom nastala určitá přestávka, a to hned z několika pří
čin; sám sochař se mezi lety 1931-1932 věnoval především tvorbě Štefánikova pomníku, návrhu
pro soutěž na Mánesův pomník a přípravě pomníku Jana Žižky z Trocnova. V Českých Budějovi
cích nebyla situace pro zřízení Zátkova monumentu příznivá, zejména kvůli zdrženlivému stanovisku městské správy. JUDr. Vlastislav Zátka kromě toho žádal Kafku, aby s prací příliš nepospíchal - kromě uvedeného důvodu ho k tomu vedla zásada neodhalovat pomník dosud živé
osobnosti. V roce 1933 bychom Kafku zastihli opět v práci na Zátkově soše. Ačkoli měl nyní
přikročit k vytvoření modelu v konečné velikosti, usoudil, že by to byl příliš velký skok v mě
řítku, a rozhodl se vsunout ještě jednu etapu. Následujícího roku, přesněji v polovině května
1934, tudíž dokončil model vysoký 215 cm, na němž pracoval výhradně sám bez přispění žáků
nebo absolventů akademie výtvarných umění. S tvorbou velkého modelu v definitivním měřítku
nechtěl začínat dřív, než si dosavadní výsledek jeho práce prohlédnou členové rodiny Zátkovy
a funkcionáři přípravného výboru. Plánovaná osobní návštěva se však odkládala kvůli dovoleným, ale také kvůli stěhování sochařova ateliéru, o několik měsíců 18).
Když ani po skončení letní sezóny Českobudějovičtí do Prahy nezavítali, pustil se Kafka začát
kem podzimu 1934 ve svém novém pracovišti v Praze-Střešovicích (Dělostřelecká 4) do práce na
hliněném modelu v definitivním měřítku, který byl již koncem října "naložen v hlavních formách". Na počátku prosince konečně navštívili sochařův ateliér členové přípravného výboru,
viděli sádrový odlitek sochy ve dvoutřetinové velikosti (215 cm) a v hrubých rysech také velký
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model z hlíny. Jeho úplné dokončení předpokládal Kafka v průběhu jara, takže připouštěl
možnost odhalení hotového pomníku již na podzim 1935 19). Koncem února 1935 byl definitivní hliněný model o výšce 350 cm skutečně hotov, a to včetně úpravy některých detailů, které
si vyžádalo zvětšené měřítko. Před polovinou dubna proběhlo lití tohoto modelu do sádry - tím
vznikl konečný odlitek, který měl být vzápětí předán slévárně. V prvních dubnových dnech
sochař zároveň připravil návrh podstavce pro budoucí pomník, přičemž z vlastního rozhodnutí
požádalo spolupráci svého přítele, architekta Josefa Gočára. Plány dokončili 6. dubna a za
materiál pro zhotovení soklu určili labradorit jako český kámen - nepsaná zásada totiž diktovala,
aby pomník byl zhotoven prací českých rukou a z českých surovin 20).
Výborová schůze dne 17. dubna 1935, jíž se zúčastnil sám mistr Kafka, řešila především otázku
soutěže (ofertního řízení) na odlití sochy. Na základě usnesení výboru z 25. dubna byly o pět dní
později přizvány k soutěži firmy Franta Anýž z Prahy VII, Karel Barták z Prahy-Hrdlořez, František Barták z Prahy VII, V. Mašek z Prahy-Karlína a F. Winter z Modřan u Prahy. Podmínky
byly stanoveny v dohodě se sochařem Kafkou: odlitek sochy má být proveden v černém bronzu
nejlepší kvality, skládajícího se z 93% mědi a 7% anglického cínu. Plintus (spodní část) bude
dostatečně zesílen a na vhodných místech opatřen nálitky tak, aby bronzová součást pomníku
široce spočívala na kamenném podstavci a měla dobrou stabilitu. Z těchto nálitků měly vyčnívat
čepy určené k zapuštění do kamene. Odlitek měl přesně odpovídat Kafkovu modelu a nesměl mít
na svém povrchu nejmenších nepřesností, kazů ani případných nedolitých míst, vyplňovaných
vložkami. Firma měla o ukončení každé fáze výroby uvědomit sochaře. K dokončení odlitku byla
určena lhůta čtyř měsíců. Kdyby snad odlitek neodpovídal stanoveným podmínkám, mohl jej
výbor odmítnout a výrobce by jej musel zničit bez nároku na odčinění škody. Vybraná firma dále
ručila za navrácení modelu v dobrém stavu, za nepoškození odlitku, jeho bezpečnou dopravu do
Českých Budějovic i osazení na konečné místo.
Nabídky obeslaných oferentů se pohybovaly v cenách mezi 37.300 Kč až 52.000 Kč. Výbor se
po dodatečném ujasnění některých detailů ve své schůzi dne 3. června 1935 rozhodl zadat odlití
sochy firmě Karel Barták za 40.000 korun; Barták se v nabídce odvolal mimo jiné na svá úspěšně
dokončená díla - významné pomníky v Čechách, na Moravě i na Slovensku. Práce na odlitku za
osobního dohledu Bohumila Kafky trvaly do 2. října 1935 a v jejich závěru dodal sochař ještě
návrh pro zhotovení bronzového nápisu "Dr. A. Zátka" na podstavec pomníku; původně se výbor
usnesl uvést na podstavci celé Zátkovo křestní jméno, vzhledem k vertikálnímu charakteru celého
pomníku však bylo dodatečně zkráceno. Několik členů výboru zajelo do Hrdlořez prohlédnout si
hotové dílo, které pak vlivem "nepříznivých okolností" zůstalo v Bartákově dílně téměř celý rok
(do 18. září 1936).
S nepatrným zpožděním oproti zadání výroby sochy bylo zadáno také zhotovení podstavce.
Popis práce i návrh rozpočtu sestavil architekt Gočár ve spolupráci se sochařem Kafkou na jaře
1935, vlastní výběr kamenické firmy potom proběhl obdobným způsobem ofertního řízení.
Podmínky obnášely dodání žulového podstavce z bělčické leštěné žuly o průřezu 120 x 120 cm
a výšce 300 cm, bez kazů a s přesnými hranami, jeho dopravu na konečné místo a výpomoc při
osazování. Dále měl oferent dodat 6 žulových desek plintu, z toho čtyři o rozměrech 300 x 92
x 30 cm a zbylé dva o velikosti 92 x 116 x 30 cm, ale také metr vysoké nárazníky určené pro
zapuštění do země (s horní částí válcovou, dolní hranolovou). Zároveň byly stanoveny též
alternativy pro zhotovení těchto součástí z liberecké žuly. Sedmého června 1935 byla soutěž
vypsána a obeslány kamenické firmy Jan Cingroš v Plzni, J. Víšek v Praze XII, Česká společnost
pro průmysl kamenický v Praze II, Rada a syn v Praze-Žižkově, J. Gabriel v Praze VII, J. Heppl
v Českých Budějovicích, Josef Křivánek v Českých Budějovicích a Václav Kelbl z Besednice.
Po dalších upřesněních a posudcích mistra Kafky zůstalo v soutěži pět oferentů s nabídkami
pohybujícími se od 63.000 Kč do 129.700 Kč. Firmy, které oferovaly zhotovení podstavce
z liberecké žuly, byly ze soutěže dodatečně vyškrtnuty, jelikož se v případě libereckých dolů
jednalo o německý majetek. Výbor se na své schůzi dne 16. srpna 1935 usnesl zadat kamenické
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-práce plzeňské firmě Cingroš, a to za následujících podmínek: vlastní hranol podstavce bude
zhotoven z leštěného československého labradoritu za 38.000 Kč a plintus zjemně štokovaného
labradoritu za 17.000 Kč. Z původní nabídky na dodání kamenných nárazníků (sloupků) slevil
kamenický závod na základě dohody dva tisíce korun, takže celková částka za podstavec po zdanění činila 63.860 Kč. Na tomto místě je možno poznamenat, že Kafka měl z dřívějších dob s Janem Cingrošem dobré zkušenosti a že s ním byl dokonce již od roku 1929 předběžně dohodnut na
spolupráci na Zátkově pomníku pro České Budějovice. Ke Kafkovu dobrozdání v otázce výběru
nejvhodnější kamenické firmy bylo také přihlédnuto 21).
Prakticky současně s dokončením odlitku Zátkovy sochy byly počátkem řijna 1935 hotovy i veškeré součásti budoucího podstavce. Vzhledem k výše naznačeným nepříznivým okolnostem však
v nejbližších měsících nemohlo dojít k odhalení pomníku, a tak i kamenný podstavec zůstal ležet
ve skladech firmy Cingroš téměř rok 22).
Paralelně s fysickou přípravou pomníku Augusta Zátky se roku 1933 rozhořel částečně umělecký
a částečně politický boj o jeho konečné umístění; právě s tím také souvisely ony "nepříznivé
okolnosti", o kterých bylajiž dvakrát učiněna zmínka. Problém vhodného místa pro Zátkův
monument začal být znovu řešen v polovině roku 1933, jeho projednávání se protáhlo na téměř tři
roky a vyústilo ve velmi spletitý spor. Funkcionáři přípravného pomníkového výboru preferovali
prostor na náměstí přímo před budovou radnice, u rozhodujících kruhů v městské správě však
nenašli pochopení.
Osmnáctého srpna 1933 se členové přípravného výboru, byť váhavě, rozhodli přikročit k této
otázce a posledního srpnového dne, ještě během práce na modelu sochy, navštívili Kafku v jeho
ateliéru. Sochař doporučoval získat odborné posudky a nabídl se, že sám požádá významné osobnosti tehdejšího výtvarného umění - Dr. Zdeňka Wirtha, profesora Maxe Švabinského a architekta Josefa Gočára, aby všechna navrhovaná místa pro budoucí pomník v Českých Budějovicích
osobně prohlédli. Z dotázaných odborníků odřekl pouze Mistr Švabinský, ostatní dva přislíbili
svou pomoc. Představitelé přípravného výboru, zejména pak Ferdinand Vydra, si zpočátku
ponechávali v záloze jakési "náhradní řešení": počítali s možností umístit odlitek dvoutřetinového
modelu (215 cm) do vestibulu Záložny v případě, že by místo před radnicí nebylo městskou
správou povoleno. Socha, připomínající Augusta Zátku jako spoluzakladatele Záložny, měla být
viditelná přímo z náměstí. Tento požadavek málem vyvolal mezi Kafkou a výborem ostrý spor,
neboť sochař považoval model za svůj majetek a poukázal na své autorské právo 23). Nakonec
ovšem došlo ke konsensu a bronzový odlitek sochy byl umístěn v zasedací síni novostavby
Záložny českobudějovické.
Aby rozehnal pochybnosti panující kolem vhodného místa pro pomník, rozhodl se přípravný
výbor uskutečnit praktickou zkoušku přímo v terénu. Byla zhotovena dřevěná silueta budoucího
pomníku v měřítku 1:1, kterou Kafkovi pomocníci přivezli 12. ledna 1934 nákladním automobilem do Českých Budějovic. Sám sochař, společně s Gočárem a Wirthem, přijel téhož dne ranním
rychlíkem, aby se osobně zúčastnil vztyčení šablony postupně na dvou předem zvolených místech ve městě. Nejprve byla postavena na náměstí před radnicí, vose radniční budovy, a následně
v městském parku při vyústění Krajinské třídy - na tomto místě tehdy stál pomník Otakara
Mokrého. Wirth i Gočár na základě své osobní účasti při pokusném vztyčování dřevěné makety
předložili následujícího dne odborný posudek; vyzněl ve prospěch první varianty, totiž pro
umístění pomníku vose radnice 24). Přestože původně se umělecké kruhy stavěly spíše proti této
alternativě, po zdvižení siluety vyjádřili oba přítomní odborníci svůj úžas nad monumentalitou,
jakou dílo před radnicí působí. Jejich obavy a námitky proti vhodnosti tohoto místa byly tímto
okamžikem překonány. Ve svém dobrozdání argumentovali vhodnými poměry komunikačními
i světelnými (socha bude téměř po celý den osvětlena), ale také tím, že pomník by s radnicí na
pozadí tvořil jednotný umělecký celek a nijak by nekolidoval s ústředním motivem Samsonovy
kašny; bude viditelný z velké části náměstí a poskytne mimo to zajímavý boční pohled z promenády na jeho západní straně. Jako důležitý - a z politického hlediska zásadní - byl chápán také

79

-ideový vztah Augusta Zátky k radnici. Variantu umístění v městských sadech naopak nedoporučovali vzhledem k nepříznivým světelným poměrům a také proto, že bronzová socha, jejíž povrch
získá po čase zelenou barvu, by zvláště v letním období zanikala na pozadí vzrostlých stromů.
Jako důvod proti této druhé navržené možnosti uváděli také náročnější úpravu celého okolí,
kterou by bylo třeba provést - jednak vykácení keřů a menšího stromu v popředí a jednak odstranění stávající sochy bohyně Diany. Gočárovo a Wirthovo stanovisko podpořil později (2. března
1935) rovněž zdejší konservátor ministerstva školství a národní osvěty prof. Adolf Tdiger. Gočár
s Wirthem doporučovali zároveň srovnat úpatí soklu s úrovní dlažby a zajistit opravu radniční
fasády tak, aby Zátkův pomník získal důstojnější pozadí. Autor plastiky, sochař Bohumil Kafka,
pohlížel na tento problém realističtěji a vyjádřil se v tom smyslu, že z nedostatku finančních
prostředků bude zapotřebí odložit rekonstrukci průčelí na příznivější dobu 25).
Téhož dne, kdy přizvaní odborníci posuzovali vhodnost obou navržených míst pro budoucí
pomník, zaznamenal přípravný výbor jednu smutnou událost - v časných ranních hodinách
zemřel jeho předseda, sedmasedmdesátiletý JUDr. František Hromada. Funkci převzal 23. ledna
Dr. Karel Tůma 26).
Členové výboru si hned zpočátku uvědomovali, že za současné politické situace v městské
správě nebude jednoduché prosadit postavení Zátkova pomníku před radnicí. Jejich obavy
potvrdila již koncem ledna 1934 polemika, která proběhla na stránkách zdejšího periodického
tisku. Zatímco list Republikán doporučoval zvolené místo jako nejvhodnější, redaktoři Stráže
Lidu a Jihočecha projevili nesouhlas 27). Přípravný výbor se neúspěšně pokoušel intervenovat
u členů městské rady, která byla tehdy zúžena odchodem tří zástupců národní demokracie.
Protože ani sám starosta JUDr. Albín Dlouhý nebyl této záležitosti příliš nakloněn, nezbývalo
členům výboru nic jiného, než vyčkat na pozdější dobu a příznivější poměry ve správě města.
Na podzim 1934 se politická krise v městském zastupitelstvu přiostřila a zástupci dalších
politických stran složili své mandáty. Vedlo to k rozpuštění zastupitelstva a dosazení vládního
komisaře Dr. Augustina Soumara, který měl za pomoci úřednického aparátu zajistit stabilisaci
poměrů ve městě. Soumar, přeložený do Českých Budějovic ze Sušice, nebyl zapleten do
zdejších politických sporů, a měl proto výhodu určitého nadhledu nad problémy města. Zdálo se,
že ani k myšlence vztyčení Zátkova pomníku před radnicí nezaujímá odmítavý postoj. Začátkem
roku 1935 nastala tudíž příznivá situace k otevření další etapy jednání. Mistr Kafka byl již hotov
s modelem sochy a také další okolnost nahrávala ve prospěch přípravného výboru, i když se
jednalo o událost nanejvýš smutnou: 31. ledna 1935 zemřel ve věku 88 let JUDr. August Zátka.
Sochař Bohumil Kafka věřil, že teď již dostanou věci rychlejší spád, a částečně se mu tento
předpoklad skutečně splnil.
Za daných podmínek se přípravný výbor dne 8. února obrátil na vládního komisaře s oficiální
žádostí o stavební povolení. Komisař Soumar souhlasil, ovšem s tou výhradou, že bude muset
postoupit své rozhodnutí ke schválení okresnímu výboru 28).
Aby si přímo na místě ujasnili některé podrobnosti, sešli se zainteresovaní činitelé 26. února
přímo před radnicí. Tohoto komisionelního šetření se zúčastnili za městský úřad ředitel měst
ského stavebního úřadu ing. Jindřich Keller, technický komisař ing. Josef Kybic a revident
technického odboru Tomáš Říha, za policejní úřad policejní rada JUDr. Bohumil Letovský
a vrchní okresní inspektor Stanislav Schrabal, za Výbor pro postavení pomníku Dra. Augusta
Zátky president obchodní a průmyslové komory Ferdinand Vydra, předseda správní rady českého
~kciového pivovaru Karel Tampier, prof. Rudolf Strnad, ředitel František Strašpytel, František
Subrt a konservátor prof. Adolf Trager. Ing. Kybic podal výklad celé problematiky z hlediska
technického, profesor Trager potom z hlediska uměleckého. Nejdůležitějším výsledkem schůzky
se stal závazek zástupců přípravného výboru, že uhradí veškeré náklady na případné úpravy
kanalisace, vodovodu a veřejného osvětlení v místech budoucího pomníku; přání městské správy,
aby byl z výborových prostředků proveden nový nátěr celé radniční fasády, však museli pro
značnou finanční náročnost odmítnout a pouze přislíbili vyvinout snahu o získání prostředků 29).
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Protože ani státní památkový úřad v Praze nevznesl žádných námitek proti postavení Zátkova
pomníku před radnicí, propůjčil vládní komisař Soumar dne 2. července 1935 za tímto účelem
část hlavního českobudějovického náměstí (tehdy Masarykova) o rozměrech 4 x 4 metry a předložil toto své rozhodnutí okresnímu výboru ke schválení 30). V této chvíli se zdálo, že pomník
Augusta Zátky bude moci být odhalen ještě v průběhu roku 1935; jakjiž bylo uvedeno, veškeré
jeho součásti se podařilo dokončit v prvních říjnových dnech.
Záležitost se však zdržela především vinou nedostatečného fungování okresního výboru, který
nebyl po květnových volbách prakticky ještě vůbec ustaven. Otázka umístění budoucího pomníku
navíc začala v červenci až září znovu zaplňovat stránky českobudějovických novin: Jihočeské
Slovo vytýkalo, že rozhodnutí o tak závažné věci padlo v době úřadování vládního komisaře
a nikoli prostřednictvím městské samosprávy, že k tomu došlo o prázdninách a že pomník je
vlastně vnucován hrstkou lidí. Upozorňovalo rovněž na nevhodnost komunikačních poměrů na
náměstí 31). Jihočeské Listy opatrně podotkly, že veřejnost není dosud na řešení této složité
a choulostivé otázky připravena 32). Členové přípravného výboru se na přání JUDr. Vlastislava
Zátky do tiskové polemiky nevkládali a spokojili se s uveřejněním pasáží z Gočárova a Wirthova
odborného posudku. Zvlášť ostře protestovali proti rozhodnutí vládního komisaře redaktoři Jihočeského Slova, ačkoli žádné věcné námitky neuváděli; prohlásili, že zástupci národně-socialis
tické strany nebudou v okresním výboru hlasovat pro jeho schválení. Vyhrožovali dokonce
zorganisováním petiční akce a vyčítali nedostatek aktivity Okrašlovacímu spolku i Sdružení
jihočeských výtvarníků. Jihočeské Slovo se k záležitosti vrátilo ještě několikrát, svůj zamítavý
postoj zveřejnila i redakce Jihočecha a Poledního listu. V ryze odborném časopise Technický jih
byla dokonce na toto téma otištěna posměšná báseň 33):
Pomníku tu dobře bude.
"Hotové" nás potká štěstí
Vždyť
to náměstíčko chudé
s tím pomníkem na náměstí.
během dalších plodných let
Uzdálo se komitétu
pomníky se může skvět:
zbytečného místa že tu
pro starého Samsona,
Před radnicí i před "Biene"
který službu nekoná.
před Arnoldem, před Záložnou,
Po zmizení "kočičáků"
mohou krásné sochy stát.
Můžeme si více přát?
mnělijsme se míti čáku
na zkrásnělé náměstí,
když v tom tohle neštěstí!
Situaci se Zátkovým pomníkem navíc na jaře 1935 zkomplikoval záměr Spolku pro postavení
pomníku prvému presidentu Československé republiky T. G. Masarykovi, který měl v úmyslu
odhalit Masarykovu pamětní desku a za nejvhodnější místo si zvolil právě průčelí radnice. Oba
tyto významné projekty začaly vzájemně kolidovat, což samozřejmě vyvolalo spor nejen
politický a umělecký, ale především novinářský. Příznivci Zátkova pomníku (sochaře Kafku
nevyjímaje) obhajovali názor, že pamětní deska by nemusela být umístěna uprostřed radniční
fasády, nýbrž poblíž nároží. Pochopitelně to způsobilo zápornou reakci druhé strany, která
upozorňovala na různá další místa, mnohem vhodněj ší pro vztyčení Zátkova pomníku;
doporučovala zejména městské sady, jež prý měl August Zátka za svého života ve velké oblibě.
Akce propagující zasazení Masarykovy desky vose radničního průčelí však patrně již od samého
počátku měla ještě vedlejší účel: zabránit postavení Zátkova monumentu před radnicí. Bohumil
Kafka i JUDr. Vlastislav Zátka to brzy vytušili a některé pozdější náznaky se zdály tuto
domněnku potvrzovat 34).
Možnost umístit před radnicí v zákrytu obě umělecká díla - Zátkův pomník i Masarykovu
pamětní desku - příslušní činitelé zamítli především z toho důvodu, že součást desky tvořila také
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presidentova bysta, a nebylo myslitelné, aby Masaryk hleděl Zátkově soše do zad. Ani při
osobním setkání sochaře Kafky s tvůrcem desky Karlem Chocholou se v dubnu 1935 nepodařilo
dosáhnout kompromisu, neboť Chochola se neustále odvolával na rozhodnutí Spolku pro
postavení pomníku T. G. Masarykovi. Z pokračujícího jednání Chocholy s Kafkou během května
vysvítala určitá naděje na domluvu mezi oběma umělci: sám Chochola dokonce pražskému
sochaři ústně sdělil, že on osobně by byl pro osazení desky na krajním pilíři radničního podloubí,
ale oficiálně musel stát na straně masarykovského spolku. V dalších rozhovorech odpovídal
velmi vyhýbavě, takže Kafka označil celou situaci za "trvající nejasno". Poněkud lépe se mu
jednalo s malíři Oto u Matouškem a Adolfem Tragerem, kteří rovněž souhlasili s umístěním na
levém nároží radnice, kde August Zátka v roce 1918 Masaryka přivítal. Historickou autentičnost
místa potvrzoval i JUDr. Vlastislav Zátka - "vítání presidenta se nestalo uprostřed před radnicí,
nýbrž v portálu radnice", ale zároveň správně odhadl, že pro konstruktivní řešení chybí vstřícnost
a vůle.
Bohumil Kafka také opakovaně vyzýval ke svolání společné schůze obou přípravných výborů,
na níž by se sporná otázka mohla definitivně vyřešit. Věřil v možnost vzájemné dohody, čímž by
byl vládní komisař Soumar zproštěn nepříjemné funkce rozhodčího. Poprvé však zmařili
myšlenku přímého jednání členové výboru pro postavení pomníku Augusta Zátky, i když druhá
strana byla v tomto okamžiku nakloněna kompromisu, "aby výtvarná díla, jež pro České
Budějovice budou cenným uměleckým přínosem a obohacením. navzájem nekolidovala". Podruhé
Giž po prázdninách 1935) zabránil společné schůzi odpor některých zástupců "Masarykova"
spolku. Jak již bylo řečeno, vydal vládní komisař mezitím stavební povolení k Zátkovu
monumentu, a právě to mohlo představitele Spolku pro postavení pomníku T. G. Masarykovi
nepříznivě naladit 35).
Po návratu z dovolené v chorvatské Crikvenici se Kafka ve druhé polovině září 1935 radil
s architektem Gočárem o vhodné formě nápisu na podstavec pomníku, na spory o umístění svého
díla však nezapomněl. Čas nyní hrál ve prospěch masarykovského spolku, jehož úsilí již
směřovalo ke svému cíli, k odhalení pamětní desky krátce před vánoci. JUDr. Vlastislav Zátka
začátkem října vytušil nebezpečí, které jejich záměru hrozilo, a varoval před ním také Kafku:
pokud by totiž deska byla v plánovaném termínu odhalena uprostřed radniční fasády, mohlo by
být další jednání ztraceno. Sochař, který mimochodem právě v této době v pražské Bartákově
slévárně poprvé s uspokojením spatřil dokončené bronzové součásti svého díla, opětně apeloval
na představitele Spolku pro postavení pomníku T. G. Masarykovi. Dovolával se posudků
uměleckých autorit i Chocholovy umělecké cti, jeho výzvy ovšem nenacházely odezvu. Na
stránkách českobudějovických novin se zatím rozpoutal boj, v jehož rámci byla otištěna
i posměšná báseň, obviňující Kafku, Gočára a Wirtha, že jsou za peníze ve službách zdejší
Záložny.
Předpokládané odhalení pamětní desky T. G. Masaryka se blížilo, prostoru k manévrování
ubývalo. Čtrnáctého listopadu náhle Kafka telegrafoval, že má podstatné námitky proti řešení
desky a dožadoval se svolání společné schůze. Konečně 19. listopadu zasedli představitelé obou
znesvářených spolků a Bohumil Kafka v českobudějovické kavárně "U Volbrechtů" ke společ
nému stolu. Schůzka však bohužel ani tentokrát nic nevyřešila, neboť žádný z tvůrců presidentovy pamětní desky - Chochola či Dušek - se nedostavil. Brzy poté se však Kafka s Karlem
Chocholou osobně sešel a Chochola opět připustil, že z uměleckého hlediska je umístění desky
na rohovém pilíři možné. Pro případ jejího zasazení v ose průčelí byla uvažována také možnost
nahradit Masarykovu bystu jiným vhodným symbolem. Rozhodující slovo ovšem stále náleželo
funkcionářům spolku, kteří se nedokázali dohodnout.
Řešení této zdánlivě bezvýchodné situace nalezl opět mistr Kafka, jenž na přelomu listopadu
a prosince intervenoval přímo v presidentské kanceláři; prostřednictvím sekčního šéfa JUDr.
Josefa Schieszla se o sporné záležitosti dozvěděl T. G. Masaryk a sdělil svým českobudějovic
kým stoupencům, že si přeje postavení Zátkova pomníku před radnicí a že nemá být brán ohled
na umístění presidentovy desky. Toto stanovisko podpořil i Státní památkový úřad v Praze, který
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-doporučil neosazovat pamětní desku na střední pilíř radnice. Zástupci Spolku pro postavení
pomníku T. G. Masarykovi však trvali na svém původním záměru a vyslali rovněž deputaci do
presidentské kanceláře, aby zdůvodnili jeho správnost. Teprve po neúspěchu této intervence se
na výborové schůzi 5. prosince rozhodli kapitulovat a umístit desku na krajním pilíři. Dvacátého
prosince 1935 došlo k odhalení pamětní desky, umístěné na radniční fasádě poněkud excentricky
_prostor vose budovy zůstal vyhrazen Zátkovu pomníku 36).
Mezitím bylo netrpělivě očekáváno rozhodnutí okresního výboru ve věci stavebního povolení.
Okresní hejtman Boček váhal s předložením této sporné záležitosti, neboť se oprávněně obával,
že by hlasování nedopadlo jednoznačně. Naděje na odhalení pomníku ještě během podzimu 1935
tedy ztroskotaly a žádost zůstala na okresním úřadě nevyřešena po několik dalších měsíců. Na
konci dubna 1936 se proti tomuto postupu ohradil i sochař Kafka s poukazem na to, že takové
odkládání není výrazem přílišné slušnosti. Teprve po osobním zákroku členů přípravného výboru
u okresního hejtmana a zástupců jednotlivých politických stran v okresním výboru během května
1936 byla záležitost pomníku zařazena do programu schůze. Představitelé republikánské, lidové,
živnostenské a sociálně-demokratické strany i národního sjednocení přislíbili svou podporu, takže
národní socialisté zůstali v předporadě stran se svým opačným stanoviskem osamoceni; protože
viděli nesmyslnost případného hlasování proti, rozhodli se hlasovat rovněž pro schválení stavebního povolení, avšak s tou výhradou, že jeden z nich přečte projev vysvětlující a omlouvající
jednání strany 37). Schůze okresního výboru, která měla o celé záležitosti s konečnou platností
rozhodnout, proběhla 18. května 1936 a hlasování dopadlo jednoznačně ve prospěch pomníku.
Na úvod však přečetl národní socialista Karel Šašek následující prohlášení: "Měli jsme námitky
proti umístění pomníku dr. A. Zátky před radnicí v obavě, aby porušením jednotného historického
prostoru náměstí v estetickém účinu svedeného ke středu zdůrazněnému krásnou barokovou
fontánou neutrpělo nejenom toto náměstí nýbrž i pomník, o jehož budoucí důležitosti pro naše
město nemáme pochybností a domnívali jsme se, že se svornou prací všech interesovaných
uměleckých i ostatních činitelů nalezne důstojné řešení vhodného umístění.
Poněvadž však se počala proti naší vůli směšovati otázka umístění pomníku s otázkou postavení
pomníku vůbec, nemůžeme uplatniti tyto své námitky do důsledků, jelikož nic by se nás tak
bolestně nedotklo jako výtka, že jsme kladli nějaké překážky postavení Zátkova pomníku. Strana
nár. socialistů dr. A. Zátku v době jeho národní činnosti vždy podporovala, jeho osoby si vážila
a také vždy bude jeho zásluhy oceňovati.
Proto uvědomujíce si delikátnost celé záležitosti, ustupujeme se svými esteticko-urbanistickými
námitkami do pozadí a připojujeme se k ostatním stranám, jež hlasují pro" 38).
Začátkem června oznámil vládní komisař Soumar toto rozhodnutí přípravnému výboru a následně sdělil podmínky stavby monumentu, v nichž zdůraznil, že město nemůže převzít pomník do
své péče.
Na přelomu června a července 1936 nastoupili na místo budoucího pomníku zaměstnanci stavitelské firmy Augustin Teverný, kteří začali s výkopem a betonováním základů 39). V téže době
byl již pevně stanoven datum odhalení na 28. září 1936, takže 4. července mohl přípravný výbor
požádat vládního komisaře Soumara alespoň o přijetí protektorátu nad slavnostním odhalením;
vládní komisař žádosti vyhověl 40). V průběhu letních prázdnin došlo k vyřízení posledních
formalit, stanovení předběžného programu a koncem srpna požádal přípravný výbor o protektorát
nad slavností rovněž hlavní město Prahu, Národní radu československou, Svaz obranných jednot
a matic, Národní jednotu po šumavskou a Ústřední matici školskou; všechny jmenované instituce
byly vybrány proto, že měly úzký vztah k činnosti Augusta Zátky. Původní záměr požádat o protektorát též vládu republiky byl na přání Dr. Vlastislava Zátky odvolán, neboť připravovaná
slavnost měla mít charakter méně oficiální, spíše národní a lidový.
Během září se potom ještě několikrát sešli zástupci českobudějovických spolků a korporací, aby
upřesnili program slavnostního odhalení. Po městě byly vylepovány plakáty navržené zdejším
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-malířem

Emilem Pitterem a rozesílány stovky pozvánek osobnostem české kultury a politiky,
českým městům a mnoha Zátkovým příznivcům 41 ).
Osmého září začali v prostoru budoucího pomníku pracovat zaměstnanci kamenického závodu
Cingroš z Plzně, kteří během devíti dnů sestavili vysoký hranol podstavce a na jeho čelní stranu
připevnili nápis. Právě znění tohoto nápisu, respektive chyba v umístění teček, se stalo na
poslední chvíli předmětem drobného sporu: JUDr. Vlastislav Zátka totiž zjistil, že namísto
správného "Dr. A. Zátka" je tu omylem uvedeno "Dr A. Zátka." a upozornil na tuto skutečnost
zástupce Cingrošovy firmy. Plzeňský kameník Jan Cingroš se snažil svalit vinu na pracovníky
slévárny, kteří podle jeho slov potřebnou tečku za Zátkův doktorský titul vůbec neposlali. Majitel
slévárny Bartoš se zase hájil tím, že nápis byl zhotoven přesně podle modelu dodaného sochařem
Kafkou. Možné řešení viděly obě strany v přesunutí tečky z konce nápisu, kam vlastně nepatřila,
potom ale Karel Barták nechal odlít novou tečku a krátce před 23. zářím ji osobně přivezl do

Českých Budějovic 42). V kontextu dlouholetých složitých příprav vyznívá toto "jednání o tečce"
až komicky, názorně však ilustruje smysl původců pomníku pro přesnost a detail.
Bronzová socha Augusta Zátky po roce konečně opustila skladiště pražské kovozpracující firmy
Barták a 18. září byla vlakem dopravena do Českých Budějovic. O čtyři dny později se Kafkovo
dílo konečně ocitlo na zdejším náměstí, zatím ještě zahalené rouškou. Následujícího dne, ve
středu 23. září kolem půl sedmé ráno byla rouška sňata, socha nafotografována a opět zastřena.
Z těchto snímků byly okamžitě vytištěny příležitostné pohlednice, které se již o pět dnů později
při slavnosti prodávaly. Kromě toho se podařilo vyrobit zvláštní poštovní razítko a 1.000 odznaků. Poslední organisační záležitosti byly vyřizovány ještě 26. září. Vedle zahaleného pomníku
před radnicí byla smontována řečnická tribuna, kterou zapůjčilo město, stejně jako stožár pro
vztyčení státní vlajky a pódium pro hosty 43).
V předvečer vlastního slavnostního odhalení se v sále českobudějovické Besedy konal koncert
s účastí několika pěveckých sboru a Sukova kvarteta. Začátek slavnosti byl stanoven na pondělní
dopoledne 28. září 1936 o jedenácté hodině. Již před desátou hodinou se však začali na určených
místech řadit členové spolků ve svých krojích a školní mládež. U paty pomníku stála čestná stráž
- z každé strany po třech mužích, a to z Národní gardy, z řad legionářů a Sokola. Vlastní slavnost
zahájil přelet letadla českobudějovického Aeroklubu nad náměstím, které k pomníku shodilo
věnec. Přesně v jedenáct hodin zazněly se střechy radnice fanfáry ze Smetanovy Libuše v podání
trubačského sboru Sokola 1., načež byla za zvuků státní hymny vztyčena československá vlajka.
Přítomné stručně přivítal předseda přípravného výboru Dr. Karel Tůma, kterého vystřídal
slavnostní řečník prof. Rudolf Strnad. Během jeho téměř půlhodinového projevu byla s pomníku
sňata rouška - vytažena vzhůru do radnice. Dr. Tůma potom symbolicky předal pomník vládnímu
komisaři Augustinu Soumarovi do ochrany města. Následovaly proslovy zástupců těch institucí,
které nad slavností přijaly protektorát: za vládu promluvil vicepresident zemského úřadu Dr. Jan
G1anz, za hlavní město Prahu a Národní jednotu po šumavskou primátor Dr. Karel Baxa, za
Národní radu československou její úřadující místopředseda poslanec František Ježek a za Svaz
obranných jednot a matic bývalý senátor Emanuel Hrubý. Dr. Vlastislav Zátka pak jménem
rodiny poděkoval všem, kteří se zasloužili o zřízení pomníku jeho slavného otce a připojil
několik zajímavých poznámek k předchozím řečem, oslavujícím dílo Augusta Zátky. Krátká, ale
působivá slavnost byla poněkud pokažena selháním zesilovacího zařízení, které zapůjčil místní
Radioklub a které začalo chvílemi fungovat teprve při posledním projevu. Slavnostní akt uzavřel
chorál "Hej Slovane" a defilé žáků obecných, měšťanských a středních škol a jednotlivých spolků
za doprovodu hudby Národní gardy. Když se účastníci slavnosti v Biskupské ulici rozcházeli,
bylo už pokročilé odpoledne.
Slavnostnímu odhalení Zátkova pomníku na českobudějovickém náměstí bylo přítomno kromě
několika stovek obyvatel také mnoho významných osobností, Zátkovi příbuzní, přátelé a bývalí
spolupracovníci, poslanci a senátoři, zástupci vysokých škol, vědeckých ústavů a korporací,
samosprávy, úřadů, spolků a představitelé hospodářského světa z jižních Čech, ale také z Prahy.
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Mezi jinými lze jmenovat například primátora města Prahy a starostu ústředního výboru Národní
jednoty po šumavské Dr. Karla Baxu, senátory Josefa Hubku, Josefa Kvasničku, Aloise Kříže
a Josefa Matouška, poslance Františka Ježka, Otomara Bistřického, Kašpara Hintermullera,
Matěje Trnku a další. Zúčastnil se samozřejmě vládní komisař města Dr. Augustin Soumar
s městskými radními a představitelé okolních obcí. Jmenný seznam účastníků slavnosti tvoří
mosaiku kulturní a politické elity tehdejších Českých Budějovic, ale i celých jižních Čech. Na
adresu přípravného výboru došlo více než sto omluvných a pozdravných dopisů a telegramů,
mezi nimi i přípis kanceláře presidenta republiky Dr. Edvarda Beneše a kanceláře presidenta
T. G. Masaryka.
pozvaní hosté se po slavnosti odebrali do velkého sálu Besedy ke společnému obědu; ani tato
společenská událost se neobešla bez několika projevů, mimo jiné promluvil také 89-letý Ing.
František Křižík o Zátkově záslužné práci národohospodářské. Z tohoto slavnostního oběda byly
na základě návrhu Dr. Tůmy odeslány telegramy T. G. Masarykovi a presidentu Benešovi.
Večer téhož dne mohli Českobudějovičtí obdivovat slavnostně nasvícený pomník Augusta
Zátky; osvětlení poskytl majitel zdejšího elektrotechnického závodu a zasloužilý sokolský
pracovník AdolfN~)Vák 44).
Hlavní náměstí v Ceských Budějovicích se od tohoto okamžiku mohlo pochlubit dalším
hodnotným sochařským dílem, přestože jeho umístění před radnicí bylo stále diskutabilní.
Pomník se skládal ze tří základních součástí - soklu o rozměrech 4 x 4 metry, žulového podstavce
s průřezem 120 x 120 cm, výškou 3 metry a hmotnosti kolem 15 tun, a vlastní bronzové sochy
vysoké 350 cm a vážící přes 11 tun. Vrchol monumentu se tedy nacházel téměř sedm metrů nad
povrchem dlažby. Vzdálenost zadní plochy podstavce od kraje chodníku činila 2 metry a byla
volena tak, aby při postranním pohledu měl pomník klidné pozadí na fasádě "staré pošty" 45).
Kafkova socha Augusta Zátky nebyla odlita najednou, nýbrž smontována z několika menších
částí pomocí mosazných šroubů a její povrch byl ciselován. Znázorňovala stojícího Zátku,
s pravou nohou mírně nakročenou, majícího palec pravé ruky v kapse kalhot a jehož levá ruka si
pohrává s řetízkem hodinek na vestě. Sám sochař podal vysvětlení, že "úmyslně v postoji sochy
není retoričnosti, patheticky rozmáchnutých rukou. Od prvního počátku jej zajímalo vytvořiti ono
zvláštní šetření gesty, vnější neefektnost, soustředěnost duševní na pevný plán vůdce a organisátora, který vše vymyslí, přiděluje i ty nejmenší úkoly, nade vším bdí a neztrácí hlavu až do
konečného vítězství" 46). Obecně se říkalo, že Zátkův postoj i tvář byly vystiženy věrně. Svou
spokojenost vyjádřil veřejně také JUDr. Vlastislav Zátka, který považoval za slušné tvůrci
pomníku, sochaři Bohumilu Kafkovi, poděkovat zvláštním dopisem: "Na mně jest, abych Vám
vroucně poděkoval za to, že jste svým velkým uměním tak věrně zobrazil našeho otce, a že jste
provedení díla věnoval tolik péče a lásky. Jsem přesvědčen, že žádný jiný sochař nebyl mohl
provésti dílo lépe, a tím více těším se z toho, že se mi podařilo o tom přesvědčiti členy výboru
před volbou Mistra" 47).
Před plintus podstavce byla vložena skříňka, obsahující několik soudobých mincí a pamětní spis
s textem profesora Rudolfa Strnada, napsaný ozdobným písmem na pergamenu úředníkem Jiřím
Pikem: "Pomník dra Augusta Zátky, vůdce Čechů českobudějovických, vytvořen byl mistrem
Bohumilem Kajkou v letech 1929-1935, odhalen na den sv. Václava 1936. Za podpory
Českobudějovické záložny byl zbudován jako projev vděčnosti k velké národní práci největšího
českobudějovického rodáka a upomínka pro potomstvo na velké dny zápas~t a práce pro lepší
budoucnost národa, jehož synům budiž dr. Zátka vzorem!
Tato listina byla sepsána dne 19. září 1936 v 18. roce národní svobody, kdy presidentem
republiky byl dr. Eduard Beneš a městskou správu řídil vládní komisař dr. Augustin Soumar.
Výbor pro postavení pomníku dra Augusta Zátky: Dr. Karel Tůma předseda, RudolfStrnad
jednatel, Ferd. Vydra místopředseda, Dr. Vlastislav Zátka, starosta Českobudějovické záložny,
Karel Kadečka, ředitel Českobudějovické záložny" 48).
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F
Význam činnosti Augusta Zátky vystihl básník Jaromír Měšťan v roce 1938 těmito několika
slovy: "Z oxydované krásy bronzového města nad soutokem dvou šumavsky lyrických řek
vystupuje veliký stín dr. Augusta Zátky, zhmotněný pomníkem z bronzu a mramoru na nám~stí
českobudějovickém. Tento muž naplnil svou osobností, svým životem a prací, duch města Ceských
Budějovic a jeho jméno vysoko hoří jako strážný oheň nad budoucností krásného města
Otakarova" 49).
Brzy po odhalení Zátkova pomníku, které završilo dlouholetou snahu přípravného výboru, mohl
pokladník Karel Kadečka předložit vyúčtování veškerých nákladů 50). Bilance výdajů byla
následující:
Bohumil Kafka, honorář za model sochy ........ 186.150,- Kč
Firma Jan Cingroš, kamenické práce ............ 64.110,- Kč
Firma Karel Barták, odlití sochy do bronzu .... 40.374,- Kč
Firma Augustin Teverný, zednické práce ......... 7.703,85 Kč
Josef Gočár a Zdeněk Wirth, odborné posudky .... 1.000,- Kč
Cestovné ....................................... 1.268,- Kč
Tisk plakátů, pozvánek a programů .............. 4.902,80 Kč
Zhotovení pamětního spisu a skříňky .............. 358,60 Kč
Drobné mince, vložené do skříňky .................. 37,10 Kč
Firma Karnet a Kyselý, výroba odznaků ............ 345,40 Kč
Zhotovení příležitostného razítka ................ 275,70 Kč
Věnce a ostatní dekorace ....................... 1.175,- Kč
Fotografie a album ............................. 1.646,10 Kč
Společný oběd .................................. 2.600,50 Kč
Odměna číšníkům a pohoštění školních dětí ...... 2.023,- Kč
Příspěvky časopisům na režii ................... 2.000,- Kč
Odměny hudebním souborům ....................... 1.300,- Kč
Ostatní drobná vydání (situační plánky, zpráva
pro rozhlas, dopravné, poštovné, telegramy,
správní poplatky městskému a policejnímu úřadu,
odměny obecním zaměstnancům aj.) ............... 3.070,10 Kč
Celkem 320.340,15

Kč

Odhalením pomníku a jeho předáním do péče města však činnost přípravného výboru
neskončila, neboť jeho členové museli řešit drobné závady, vyplývající z poněkud neobvyklého
umístění monumentu. Jako problém se například ukázalo špatné osvětlení nárazníkových kamenů
u podstavce, které zvyšovalo nebezpečí dopravních nehod. Spolek pro postavení pomníku Dr.
Augusta Zátky zamýšlel postavit kolem osvětlovací stojany zvláštního tvaru, ale od tohoto
záměru bylo začátkem listopadu 1937 pro nedostatek finančních prostředků upuštěno. Povinnost
na sebe převzal městský úřad a ve dnech 12. a 13. listopadu 1937 nechal před radnicí vztyčit dvě
standardní plynové pouliční svítilny.
Úsilí o vyzdvižení Zátkova pomníku trvalo čtvrt století, jeho výsledek potom tvořil součást Čes
kých Budějovic necelé tři roky: potenciální nebezpečí začalo tomuto monumentu hrozit brzy po
vstupu okupačních vojsk na české území v březnu 1939. Že se socha Augusta Zátky stane pro
českobudějovické nacisty nepřijatelnou, ukázal již 29. březen, kdy v souvislosti s vojenskou přehlídkou Wehrmachtu na zdejším náměstí došlo k jejímu zahalení 51). Jihočeské Listy na tuto
událost reagovaly 3. dubna otištěním článku připomínajícího tzv. budějovický pakt, který byl
projednáván v letech 1913-1914 a měl vést k vytvoření určité platformy pro vzájemné vztahy
českobudějovických Čechů a Němců ajejich podíl na správě města Gednání o tomto paktu tehdy
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edl za českou stranu právě August Zátka, který si tak získal značné zásluhy o zkvalitnění společ
vého česko-německého soužití ve městě): "Pomník dra. Augusta Zátky hlásá tedy nejen jeho
noctivý nacionalismus a práci pro vlastní národ, ale také snahu o vyřešení vzájemnéhvo poměru
~ezi českým a německým obyvatelstvem. Nejen tedy čeští lidé, ale všichni obyvatelé C. Budějovic
mají důvod s úctou se zastaviti u pomníku, který připomíná velikost muže, jenž miloval svůj
národ, své město a svým úsilím kladl základy pro přátelské soužití česko-německé... " 52).
Ve dnech 17. a 18. dubna došlo k důležitému jednání mezi delegací nově ustaveného Národního
souručenství, vedenou okresním vedoucím Martinem Mikulášem, a vládním komisařem
Friedrichem Davidem. Kromě otázky vyvěšování protektorátních vlajek byla projednávána také
otázka zahalování Zátkova pomníku při slavnostních příležitostech. Vládní komisař David
přislíbil, že během krajského sjezdu NSDAP, připravovaného na začátek června, nechá postavit
tribunu ve větší vzdálenosti od radnice a že nedojde k zahalení sochy Augusta Zátky 53). Český
tisk tehdy vybízel k loajalitě a kázni a uváděl zmíněnou schůzku představitelů Národního
souručenství s vládním komisařem jako příklad, že i za změněných společenských a politických
podmínek lze cestou jednání dosáhnout určitého úspěchu 54).
V tomto období se nacistický vládní komisař Friedrich David ještě neodvážil nařídit stržení Zátkova pomníku z nacionálních či ideologických důvodů. Záminkou se mu však stalo architektonicky nepříliš zdařilé umístění monumentu Augusta Zátky na rozměrné ploše náměstí před radnicí, a již ve druhé polovině dubna poprvé vyjádřil názor, že pomník nepůsobí na svém stávajícím
místě esteticky dobře. Tohoto argumentu se potom přidržel i nadále ve snaze o od-stranění nejen
Zátkova, ale i Jirsíkova pomníku, a s ním také nakonec ospravedlnil jejich likvidaci 55).
Podobně jako na mnoha jiných místech, také v Českých Budějovicích došlo 1. května 1939
k tiché demonstraci českých obyvatel, kteří se sešli právě u pomníku Augusta Zátky. Okupační
orgány však tato událost jen utvrdila v přesvědčení, že monumenty připomínající osobnosti
českého politického a veřejného života bude zapotřebí odstranit, aby napříště nemohly sloužit
k podobným shromážděním.
Počátkem května se poprvé v českém tisku objevila úvaha o možnosti přemístit Zátkovu sochu
najiné vhodné místo 56). Je z toho patrna snaha zachránit pomník tím, že by zmizel ze své
dosavadní exponované polohy a na méně nápadném místě mohl lépe uniknout přílišné pozornosti
nacistických úřadů. Se stejnou myšlenkou, i když samozřejmě motivovanou jinými faktory, přišlo
prakticky současně také krajské vedení NSDAP. Desátého května oznámilo okresnímu
vedoucímu Národního souručenství Mikulášovi, že v rámci plnění kulturně-politických úkolů je
nezbytné, aby Zátkův pomník byl přemístěn a jako jediný důvod oficiálně uvedlo uvolnění
radničního průčelí. Zástupci NSDAP přitom vyjádřili naději na splnění svého požadavku do 20.
května. Zároveň se obrátili na Davida s prosbou, aby náklady na převezení sochy hradilo město
57). Tento krok krajského vedení NSDAP lze interpretovat jako součást přípravy na krajský sjezd
strany, který se měl konat právě na hlavním českobudějovickém náměstí, a při kterém by
přítomnost Zátkova pomníku nebyla žádoucí.
Martin Mikuláš tlumočil požadavek NSDAP ostatním funkcionářům Národního souručenství
i Výboru pro postavení pomníku Augusta Zátky a společně se rozhodli žádat nepodnikání kroků
k odstranění monumentu. Když nepochodili u nacistických funkcionářů na místní a krajské
úrovni, obrátili se představitelé Národního souručenství v Českých Budějovicích 15. května
prostřednictvím ministerstva vnitra přímo na říšského protektora Konstantina von Neuratha
s prosbou, aby vydal pokyn k ponechání pomníku Augusta Zátky najeho dosavadním místě. Na
čtyřech stranách textu této žádosti vyzdvihli Zátkovo celoživotní úsilí o dohodu mezi oběma
budějovickými národnostmi, jeho podíl na přípravě tzv. českobudějovického paktu, činnost
v oblasti školské a hospodářské, ale také úctu, jíž se těšil u německé části zdejšího obyvatelstva
pro své liberální názory a upřímnou snahu o docílení dohody mezi oběma národnostmi. K podpoře těchto argumentů přiložili rovněž opis blahopřejného přípisu, který August Zátka obdržel od
německých členů městského zastupitelstva u příležitosti svého jmenování čestným občanem roku
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1922. Vyjádřili

zároveň přesvědčení,

že případné

odstranění

Zátkovy sochy by se dotklo

citů

budějovických Čechů, kteří tvořili šest sedmin veškerého obyvatelstva města, a že by rozhodně
neprospělo

klidnému soužití obou národností.
Na Zátkovo čestné jednání s budějovickými Němci se zástupci Národního souručenství
odvolávali i nadále. Argumentovali ale například také tím, že pomník byl 28. září 1936 převzat
do péče města ajeho umístění uznáno vhodným. Ve shodě s představiteli Výboru pro postavení
pomníku Augusta Zátky se zároveň obávali možného poškození bronzové sochy a žulového
podstavce během případného transportu 58).
Přes opatrně volené formulace a zdůrazňovanou národnostní toleranci Augusta Zátky nebylo
dosaženo kladného výsledku; říšský protektor von Neurath žádost Národního souručenství zamítl
s odůvodněním, že "z různých důvodů dobově to není žádoucí ... " 59).
Mezitím se představitelé Národního souručenství a pomníkového výboru snažili posunout boj
o Zátkův monument do jiné roviny - do roviny umělecké. Záminku k tomu jim vlastně poskytlo
krajské vedení NSDAP i vládní komisař David, kteří poukazovali především na esteticky
nevhodné situování sochy před radnicí. Pro tento účel se zdálo nejúčinnějším prostředkem
navázání kontaktu s tvůrcem pomníku, pražským sochařem Bohumilem Kafkou, který se měl
ujmout umělecké obhajoby svého díla ajeho umístění. Sedmnáctého května 1939 Dr. Karel
Tůma informoval Kafku, že je snaha odstranit pomník, a vyzval jej, aby se pokusil obhájit své
stanovisko za pomoci svých známých v uměleckých kruzích 60). Sochař Kafka v odpovědi na
Tůmův dopis vyslovil své podivení nad nespokojeností německých občanů s umístěním Zátkova
pomníku a připomněl, že v roce 1936 považovali představitelé obou národností volbu místa před
radnicí za šťastnou. Odvolal se na odborný posudek předního českého architekta Josefa Gočára
a historika umění Zdeňka Wirtha, kteří vztyčení monumentu před radničním průčelím doporučili,
ale také na předsedu státního památkového úřadu v Praze a vynikající osobnost tehdejší německé
vědy Dr. Honigschmieda, jenž k němu dal písemné schválení. S umístěním Zátkova pomníku
souhlasil také českobudějovický konservátor Adolf Trager a pod stavebním povolením byli
podepsáni představitelé městského úřadu. Bohumil Kafka dále vyjádřil obavu, že při neopatrném
a spěšném převozu by mohlo dojít ke znehodnocení podstavce uštípnutím hran, ale především
k závažnému poškození vlastní sochy, která byla připevněna pomocí dlouhých bronzových čepů.
Spatřoval navíc i technické obtíže, které by vznikly demontáží monumentu: "Z krátké (5-denní)
lhůty, kterou dávají Němci Budějovičtí k odstranění pomníku je vidět, že neuvážili, že nové základy, rozebrání pomníku, převoz, znovupostavení pomníku a předělání sadu jest spojeno s velikou
prací a vydáním několika desettisíců, a město Budějovice nemá peněz právě nadbytek". Zároveň
však dokázal sochař reálně odhadnout, že odpor krajského vedení NSDAP v Českých
Budějovicích vůči Zátkovu monumentu nespočívá ani tak v estetické nevhodnosti díla, jako spíše
v rovině politické. Svědčí o tom závěr Kafkova dopisu: "Požadavek Němců Budějovických jest
rázu čistě politického, proto vývody mé, neb jiných autorit uměleckých nebudou míti dostatečnou
váhu". Nakonec Kafka doporučil, aby se českobudějovičtí funkcionáři obrátili přímo na předsedu
Národního souručenství Adolfa Hrubého v Praze, případně na další centrální rozhodující místa.
Sám potom vstoupil v jednání s kulturním referentem Národního souručenství v Praze ing. arch.
Vlad. Grégrem, od něhož si sliboval nejúčinnější pomoc 61).
Do jaké míry zapůsobila Kafkova přímluva v pražských uměleckých a společenských kruzích,
není známo. Jeho argumenty a odvolání se na odborné posudky Josefa Gočára a Zdeňka Wirtha
však alespoň zástupci Národního souručenství opakovaně využívali v obraně proti dalším němec
kým útokům na nevhodné umístění pomníku. Autor jednoho z článků v Českobudějovických
Listech přitom prohlásil, že Davidův argument by získal na váze jedině s podporou podobných
uměleckých autorit 62).
Krajský sjezd NSDAP, který se uskutečnil v Českých Budějovicích 3. a 4. června 1939, měl
velmi slavnostní průběh podtržený navíc okázalou výzdobou celého města. Navzdory předchozím
příslibům vládního komisaře Davida došlo během sjezdu k zahalení pomníku Augusta Zátky
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látkou s nacistickým symbolem hákového kříže. Většina českých občanů nevycházela v těchto
dvou dnech téměř z domů a řada jich naopak odcestovala pryč z města. Někteří se odvážili uctít
památku prvního československého presidenta položením květin k pamětní desce T. G. Masaryka
na průčelí radnice 63).
Červencové dny roku 1939 využil vládní komisař Friedrich David k dalšímu stírání převážně
českého rázu Českých Budějovic - právě do této doby spadá například rozsáhlé přejmenování
budějovických ulic a náměstí - a v rámci toho došlo také na Zátkův pomník. O jeho zlikvidování
bylo definitivně rozhodnuto 15. července. Osobní intervence JUDr. Vlastislava Zátky u vládního
komisaře zůstaly bezvýsledné, a Zátka proto bezprostředně po těchto událostech odstoupil
z funkce vedoucího místní skupiny Národního souručenství; přestože oficiálně svůj odchod zdů
vodnil zdravotními a rodinnými problémy, ve skutečnosti se zřejmě stal jistou formou protestu
vůči zamýšlenému odstranění pomníku jeho významného otce. Fyzická likvidace monumentu
však z blíže nezjištěných důvodů nastala až o více než měsíc později. Dopoledne 17. srpna 1939
bylo kolem pomníku zbudováno lešení a dělníci připravili sochu Augusta Zátky ke snesení.
Vlastní sejmutí sochy pomocí kladky z podstavce proběhlo bez komplikací v časných odpoledních hodinách, přičemž odklizovacím pracem přihlíželo mnoho lidí z řad zdejších Čechů i Něm
ců. Kovovou Zátkovu sochu se podařilo ještě téhož dne neporušenou převézt do městského
musea, zatímco vysoký mramorový podstavec byl uložen na dvoře radnice 64).
Vládní komisař David vzápětí veřejně prohlásil, že k odstranění pomníku nevedly důvody
nacionální, nýbrž estetické a že na náměstí se takový monument vůbec nehodil 65). V období
krátce po 17. srpnu 1939 se ještě hovořilo o tom, že Zátkův pomník bude znovu postaven na
jiném, méně exponovaném místě, přičemž v otázce vhodného umístění nebylo zcela jasno 66).
Veškeré naděje najeho obnovu však pohřbilo vypuknutí světové války. Následující osudy
bronzové sochy Augusta Zátky nejsou přesně známy, pravděpodobně došlo v roce 1943 kjejímu
roztavení. Svědčí o tom torsovité informace z poválečného tisku 67). Na začátku nacistické
okupace došlo rovněž k sejmutí Zátkovy bysty z jeho rodného domu.
Žulové bloky bývalého soklu byly ihned po stržení pomníku uloženy na radničním dvoře
a 9. srpna 1943 je českobudějovická obec prodala kamenické firmě Josef Herzan z Tábora za
36.353,50 korun. Součásti podstavce však zůstaly ještě několik let ležet na dvoře radnice a po
osvobození o ně národní správa táborské firmy Herzan ztratila zájem; roku 1949 byla proto kupní
částka vrácena a počítalo se s využitím žulových bloků pro jiný účel 68).
V období prvních poválečných let se nepodařilo Zátkův pomník obnovit a ani nebylo v tomto
směru vyvinuto větší úsilí. Hlavní překážkou se stala neexistence sochy, kterou nacistické úřady
nechaly roztavit. Naproti tomu bysta JUDr. Augusta Zátky se u příležitosti jeho nedožitých stých
narozenin vrátila zásluhou Místní rady osvětové v Českých Budějovicích a místního odboru
Národní jednoty po šumavské na své původní místo v Krajinské třídě Č. 41. Slavnostní odhalení se
konalo krátce před nedělním polednem 29. června 1947 a protektorát nad ním převzal místní
národní výbor. Vzpomínkový akt byl zahájen vystoupeními Pěveckého sdružení Foerster a pě
veckého sboru "Jindřich" ze Suchého Vrbného, na které navázal projev starosty Ústředního
výboru Národní jednoty po šumavské v Praze Josefa Hubky, učitele Karla Pince a o Zátkově
životě promluvil PhDr. Jan Muk. Po vlastním odhalení bronzového poprsí se ujal slova předseda
místního národního výboru, poslanec JUDr. Alois Neuman a celou slavnost uzavřela státní
hymna 69).
Teprve po roce 1990, v souvislosti se znovupostavením soch J. V. Jirsíka a Vojtěcha Lanny, se
začalo hovořit také o možnosti obnovení monumentu JUDr. Augusta Zátky a bylo uvažováno
o několika vhodných místech: namísto původního situování pomníku před radnicí přicházela
v úvahu spíše varianta jeho postavení na radničním dvoře. Odpůrci této alternativy ovšem
argumentovali tím, že Zátkova socha, významné umělecké dílo Bohumila Kafky, by nebyla na
očích veřejnosti, ale viděli by ji pouze městští úředníci z oken svých kanceláří. Z řad Klubu přátel
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Josefa II. v městském parku; v tomto návrhu ožila jedna z myšlenek, která zazněla již ve
letech a která kalkulovala s ideovým vztahem k blízké budově Besedy.

třicátých

VII. 2. Bysta JUDr. Augusta Zátky v budově české reálky
Právě v době, kdy sochař Katka ve svém pražském ateliéru dokončoval dvoutřetinový model pro
budoucí Zátkův pomník, probíhaly v Českých Budějovicích přípravy k oslavám padesátého výročí založení české reálky. Protože u zrodu tohoto ústavu stál především JUDr. August Zátka, bylo
rozhodnuto uctít jeho zásluhy odhalením bysty. Přípravný výbor jubilejních oslav, v čele s ředite
lem městského stavebního úřadu ing. Dr. Jindřichem Kellerem, se proto 15. června 1934 obrátil
na Bohumila Katku, zda by byl ochoten poskytnout model Zátkova poprsí a nechat jej vypálit
v hlíně. Sděloval zároveň, že rodina Zátkova již dala svůj souhlas k umístění bysty na výrazném
místě v interiéru školní budovy. Katka nejprve přijal práci na odlitku z pálené hlíny za předem
sjednaný honorář 2.000 Kč, začátkem srpna se však po stanovení přesných rozměrů nezištně
rozhodl dát zhotovit odlitek bronzový. Tato umělcova obětavost představitele přípravného výboru
upřímně potěšila, neboť jinak by si s ohledem na finanční stránku věci nemohli bronzový odlitek
dovolit 70).
Slavnostní odhalení bysty JUDr. Augusta Zátky proběhlo v rámci jubilejních oslav v neděli 9.
září 1934, nezúčastnil se ho však ani sochař Katka, ani samotný Zátka, který svou nepřítomnost
omluvil stářím a chorobou. Po hudební produkci pěveckého sboru Hlahol zhodnotil bývalý žák
ústavu, nyní městský úředník JUDr. Jan Zelenka, životní dílo oslavencovo a po dalším zapění
Hlaholu byla bysta představena přítomným. Nacházela se na hlavním schodišti budovy v dnešní
ulici Fráni Šrámka Č. 9 a stála na podstavci, navrženém rovněž dřívějším absolventem reálky,
architektem Josefem Kotlářem 71). K odstranění bysty došlo v období nacistické okupace a dnes
jakékoli stopy po její někdejší existenci v objektu bývalé reálky hledáme marně.
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VIII. PAMĚTNÍ DESKA A POMNÍKY T. G. MASARYKA
VIII. 1. Pamětní deska a nerealisovaný pomník T. G. Masaryka
Tomáš Garrigue Masaryk (1850-1937), filosof vysokoškolský pedagog a politik, vstoupil do
dějin především jako tvůrce samostatného československého státu a první president Česko
slovenské republiky.
Málokterému jednotlivci se v českém prostředí dostalo ještě za života tolik projevů úcty jako
v meziválečném období prvnímu československému presidentu Tomáši Garrigue Masarykovi.
Během dvacátých a třicátých let byla na celém území Československé republiky Masarykovým
jménem označována veřejná prostranství, školy, podniky, úřední budovy, parky a podobně.
Alternativou vyjádření vděčnosti a obdivu se však mohlo stát také odhalení pomníku, bysty nebo
pamětní desky. Přestože takové řešení vyžadovalo pečlivou přípravu a především značné finanční
náklady, docházelo ke zřizování desítek pomníků ve městech, ale i na venkově.
V Českých Budějovicích měla tato snaha zvláštní oprávnění z toho důvodu, že právě tady se
Masaryk zastavil 20. prosince 1918 jako v prvním českém městě při svém návratu do vlasti.
Zatímco většinou se osobnost prvního československého presidenta připomínala v souvislosti
s výročím republiky, Českobudějovičtí tak činili spíše 20. prosince. Poprvé se o možnosti
postavit pomník T. G. Masarykovi v Českých Budějovicích začalo mluvit v létě 1919, kdy mělo
být k tomuto účelu využito podstavce ze strženého pomníku Josefa II. v městských sadech 1).
Tato myšlenka však byla jen vyslovena a k realisaci měla velmi daleko - v zapomenutí upadla
stejně rychle, jako se objevila.
Seriózní úvahy na postavení Masarykova pomníku v Českých Budějovicích vzešly ve druhé
polovině dvacátých let z řad několika zdejších korporací: Tělocvičné jednoty Sokol I, odbočky
Československé obce legionářské, Družiny československých legionářů a Nezávislé jednoty
československých legionářů 2). Hlavními iniciátory se stali jmenovitě JUDr. Bohumír Kroupa,
sekretář Obchodní a živnostenské komory v Českých Budějovicích, středoškolský profesor Josef
Lomský a někteří další. Původní záměr počítal s vytvořením Komité pro postavení pomníku T. G.
Masarykovi v Českých Budějovicích, jehož ustavující valná schůze byla svolána na večer 20.
prosince 1928 do hořejší síně kavárny "U Volbrechtů" v Kněžské ulici. Datum nebylo vybráno
náhodně - toho dne uplynulo přesně deset let od chvíle, kdy se T. G. Masaryk vracel z emigrace
do samostatného státu a zastavil se v Českých Budějovicích. Ustavující schůze se zúčastnilo 69
zástupců zdejších spolků, korporací a úřadů, dále několik novinových redaktorů. Aby jednání
mělo právní platnost, došlo nejprve k volbám předsednictva; předsedou byl zvolen Dr. Bohumír
Kroupa, zapisovatelem František Mánek. Profesor Josef Lomský potom krátce hovořilo historii
myšlenky zřídit pomník presidentu Masarykovi - jeho řeč měla charakteristickou formu a náplň
oslavných projevů tehdejší doby. Po přečtení jednacího řádu profesorem Adolfem Krbem se do
diskuse přihlásil advokát JUDr. Karel Tůma s připomínkou, že "komité" není právnickou osobou
a nemůže přibírat další členy. Na doporučení Dr. Vodičky a prof. Lomského byla tudíž odhlasována změna organisační formy z "komité" na "spolek" pod názvem "Spolek pro postavení pomníku (monumentum) prvému presidentu Československé republiky Tomáši Garriguovi Masarykovi
v Českých Budějovicích" se sídlem v Českých Budějovicích. Další výhodou spolku oproti komitétu měla být širší podpora veřejnosti. Následovalo jednání o stanovách a orgánech spolku; došlo
k vytvoření přípravného pracovního komitétu, v němž zasedali JUDr. Kroupa, prof. Lomský,
ředitel Jirsíkova gymnasia Dr. Karel Vodička, prof. Krb, štábní kapitán Nevěřil, p. Kučera,
MUDr. Otto Hanák, Alois Volf, prof. Otakar Trčka, JUDr. Tůma a František Mánek. Do spolkových stanov bylo jako jediný účel vloženo postavení pomníku T. G. Masarykovi a na jeho
naplnění mělo být užito členských příspěvků, sbírek a darů, výtěžků z přednášek, koncertů,
divadelních představení a podobně. Do čela spolku se podle stanov postavilo pětičlenné
předsednictvo, 25-ti členný výbor a o důležitých otázkách měla rozhodovat valná hromada,
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v horním salonku restaurace a kavárny "U Volbrechtů". Ustavující schůzi
dne 20. prosince 1928 zakončilo přihlášení se "Spolku úředníků, důstojníků atd.", "Komitétu pro
úpravu háječku na Krumlovském stromořadí" a spolku "Vánoční strom" za zakládající členy
Spolku pro postavení pomníku T. G. Masarykovi. Stanovy spolku byly oficiálně schváleny výměrem Zemského úřadu v Praze ze dne 20. dubna 1929 3). Částka na spolkovém účtu, narůstající
výtěžkem dobrovolných sbírek i sbírek mezi státními úředníky, dovolila na podzim 1929 uvažovat již o vhodném místě pro budoucí pomník. Tuto otázku začala řešit porada, která se konala 11.
listopadu v knihovně zdejší Besedy ajíž se mimo jiné zúčastnili i zástupci městského stavebního
úřadu 4). Přítomní členové spolku i přizvaní odborníci se shodli na tom, že nejvhodnější by bylo
prostranství před východním průčelím městského musea, dnešní Senovážné náměstí; to by však
vyžadovalo velmi náročnou úpravu, spojenou s demolicí stávající zástavby 5).
Přibližně v téže době ovšem došlo také ke zpochybnění celého záměru, mimo jiné pod vlivem
nastupující hospodářské krise. Otevřela se diskuse o tom, zda by nebylo účelnější namísto
pomníku postavit "Masarykův dům", všestranně využitelný objekt sloužící k pořádání různých
kulturních pořadů, výstav, koncertů a podobně, jenž by mohl vyřešit kulturní, vědecké i osvětové
problémy města. Již 15. listopadu 1929 proto proběhla schůze, svolaná Spolkem pro postavení
pomníku T. G. Masarykovi, na níž se zástupci místních spolků a korporací skutečně usnesli
nestavět alespoň prozatím pomník, nýbrž "Masarykův dům". Zdá se však, že toto usnesení bylo
spíše doporučující než závazné, nebot' jednání o stavbě pomníku probíhala i nadále 6).
Otázka nebyla lhostejná ani zástupcům města, jak je patrno mimo jiné z toho, že 21. listopadu
1929 se městská rada usnesla zařadit do rozpočtu na rok 1930 celkem 500.000 Kč na stavbu
"Masarykova domu"; pětina z této částky měla být použita k úhradě důstojných oslav presidentových osmdesátých narozenin, jejichž pořádáním byl na podzim 1929 pověřen právě Spolek pro
postavení pomníku T. G. Masarykovi, a eventuelně také ke zřízení monumentu 7). V následujících letech již podpora ze strany městské pokladny nepřicházela v úvahu, nebot' město se až do
roku 1934 nacházelo ve finanční krisi, která posléze vyústila i v krisi politickou. Nedostatek
finančních prostředků byl hlavním důvodem, proč "Masarykův dům" zůstal pouze ve stadiu
myšlenky a proč se realisace Masarykova pomníku neustále oddalovala, aby ji nakonec
znemožnila nacistická okupace. Činnost Spolku pro postavení pomníku T. G. Masarykovi se
počátkem třicátých let omezila na organisaci sbírek a pořádání pravidelných oslav výročí
presidentova návratu do Čech. Překonání nejtěžší finanční a hospodářské krise povzbudilo
představitele spolku k další činnosti a u příležitosti presidentových 85. narozenin si 22. května
1935 vytkli za úkol zřídit prozatím alespoň pamětní desku T. G. Masaryka. Stalo se tak po
dohodě s některými uměleckými poradci a s tvůrcem Zátkova pomníku, sochařem Bohumilem
Kafkou. Vypracováním návrhu byli pověřeni zdejší architekt Dr. Karel Chochola, táborský
sochař Jan Vítězslav Dušek a akademický malíř Ota Matoušek 8).
Poměrně zdlouhavě sestavovali členové spolkového výboru přesné znění textu, který měl na
desce oslavovat prvního československého presidenta a jeho příjezd do Českých Budějovic:
"Také byste nevěřili, jakou dlouhou procedurou prošla stilisace nápisu. Jaké jemné lékárnické
vážky zjišťovaly závažnost každého slovíčka ajaké množství vážících se účastnilo tohoto aktu
a jaký furor philologicus se zmocňoval i vojáků, pánů radů a jiných vážných mužů! Ale jen si
pozorně ten nápis přečtěte teď a oceňte jeho hutnou zkratku dějinného záznamu, ztuhlou v kovové
přesnosti skutečné i obrazné" 9). Členové spolkového výboru se jednoznačně shodli na tom, že
deska by měla být umístěna na prostředním pilíři čelní fasády radnice, tedy v místech, kde byl
Masaryk při svém příjezdu na sklonku roku 1918 uvítán. V tomto smyslu také vládní komisař
Augustin Soumar vydal dne 3. července 1935 vyhlášku, jejímž prostřednictvím povolil osazení
desky. Tento postup ovšem kolidoval se záměry Výboru pro postavení pomníku Dra Augusta
Zátky v Českých Budějovicích, který uvažovalo prostoru před radniční budovou jako o nejvhodnějším místě ke zřízení Zátkova monumentu 10).
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Umístění pamětní desky vose radnice prosazovali rovněž její tvůrci, architekt Chochola a sochař
Dušek (konečný návrh desky a sádrový model pro odlévání vypracovali v říjnu 1935; Chochola
věnoval svůj architektonický návrh zcela zdarma). Varianta umístění obou výtvarných děl, desky
i pomníku, vose radniční fasády za sebou nepřicházela v úvahu z toho důvodu, že pamětní deska
měla být opatřena drobnou Masarykovou bystou a není přípustné, aby tato bysta hleděla do zad
pomníku Augusta Zátky. Protože zástupci obou korporací se ani s přispěním zdejších uměleckých
autorit nedokázali dohodnout, vyžádal si Spolek pro postavení pomníku T. G. Masarykovi dne
2l.listopadu 1935 dobrozdání Státního památkového úřadu v Praze. Vyjádření pražského ústavu
přišlo 4. prosince 1935 a vyznělo ve prospěch pomníku Augusta Zátky; pracovníci památkového
úřadu odůvodňovali své stanovisko tím, že do prostoru českobudějovického náměstí, který si
zachoval svou rovnováhu, lze zasadit pouze centrálně umístěné plastiky. Monumentální Zátkův
pomník má tedy oprávnění jen tehdy, bude-li stát vose radnice, zatímco alternativa jeho posunutí
do kterékoli strany by jej výtvarně znemožnila. Pomník byl z pochopitelných důvodů chápán jako
významnější než pamětní deska, kterou památkový úřad naproti tomu doporučoval umístit na
krajním pilíři radnice, na rohu s Radniční ulicí - na tomto místě by byl navíc zdůrazněn její
ideový význam, neboť posunutí kjihu by vyjadřovalo směr, odkud president přijel do své vlasti.
Celkovou harmonii toto řešení neporuší. Bronzovou pamětní desku mezitím odlévala, ciselovala
a patinovala firma Franta Anýž a spol., závody pro umělecko-průmyslové práce kovové v Praze
a dokončila ji v polovině prosince 1935. Povolení k umístění této desky na krajním pilíři radnice
vydal 9. prosince 1935 opět českobudějovický vládní komisař Augustin Soumar 11). Na průčelí
radnice byla zasazena doslova na poslední chvíli, takže malta nestihla včas zatvrdnout a deska
musela být ještě během odhalení podepřena 12). Její travertinové obložení dodala plzeňská
kamenická firma Cingroš, která o devět let dříve zhotovila podstavec pro českobudějovický
pomník J. V. Jirsíka.
Slavnostní odhalení Masarykovy pamětní desky proběhlo 20. prosince 1935 v 11 hodin
dopoledne. Slavnost, pořádanou Spolkem pro postavení pomníku T. G. Masarykovi, zahájil
projev místopředsedy spolku prof. Otakara Trčky, následovalo krátké vystoupení Jihočeského
pěveckého kvarteta a nakonec připomenutí činnosti a významu Tomáše Garrigue Masaryka ústy
slavnostního řečníka Dr. Rudolfa Procházky, vrchního odborného rady presidia ministerské rady.
Poté došlo k vlastnímu odhalení desky, které doprovodilo pěvecké sdružení "Foerster" zpěvem
skladby Otakara Jeremiáše "Za Masarykem" se slovy prof. M. Ha11era. Pamětní desku symbolicky převzal do ochrany města vládní komisař Augustin Soumar. Slavnost byla zakončena státní
hymnou v podání vojenské hudby 1. pěšího pluku Mistra Jana Husi, načež před radnicí defilovalo
vojsko, krojovaní příslušníci spolků a žáci všech českobudějovických škol 13). Půlhodinové
defilé školní mládeže bylo působivou podívanou, o níž se pochvalně vyjádřil i místní německý
tisk. "Že většina žactva jedné střední školy české předtím utekla, to bylo zrovna takové, jako když
dívčí šestistupy jedné německé střední školy šly pevným krokem, ale s hlavami dolů - obojí stejně
pštrosí". U příležitosti slavnostního odhalení byl T. G. Masarykovi do presidentského sídla v
Lánech odeslán telegram následujícího znění: "Jihočeský lid Vás v Českých Budějovicích 20.
prosince 1918 první s jásotem přivítal při Vašem vítězném návratu a děkoval Vám za osvobození
vlasti. Odhaluje dnes na českobudějovské radnici desku na trvalou paměť toho slavného dne,
děkuje Vám dnes jihočeský lid za dobudování a zabezpečení republiky a přeje Vám i celému
národu, abyste v plném zdraví zůstal ještě dlouhá létajeho vůdcem duchovním" 14).
Umístění pamětní desky na levém radničním pilíři bylo místními obyvateli i návštěvníky města
hned zpočátku více či méně kritisováno: "To se rozumí, lidé chodí a diví se, proč je deska na levé
straně radnice, kdyžje uprostřed taková krásná plocha. O vánocích tu byli i cizí a říkali to zdvořileji sice, ale cíti/s, že si cosi o Kocourkovu mysleli" 15). Situace se poněkud změnila o necelý
rok později, v září 1936, kdy čestné místo vose radniční fasády zaujal monumentální pomník
Augusta Zátky. Někteří poukazovali na to, že presidentova pamětní deska se za Zátkovým
pomníkem ztrácí a že tato poloha není zcela důstojná. Obavy veřejnosti v tomto směru vyjádřila
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známá budějovická postavička, věčně opilý Martin Kakeš, který si jednoho dne klekl před
Masarykovou deskou, sepjal ruce a před přítomnými svědky pronesl tato slova: "Tatíčku
Masaryku, co jsi komu udělal, že se teď musíš Zátkovi dívat do pr. .. e?!".
Masarykova pamětní deska byla zhotovena z bronzu, měla rozměry 138 x 109 x 30 cm a najejím
horním okraji spočívala nevelká bysta T. G. Masaryka, odlitá podle sádrového modelu J. V. Duška. Horní část plochy nesla nápis:
OSVOBODITEL NÁRODA
TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK
BYL ZDE NADŠENĚ UVÍTÁN JIHOČESKÝM LIDEM PŘI SVÉM
VÍTĚZNÉM NÁVRATU DO VLASTI DNE 20. PROSINCE 1918.
Pod tímto nápisem se nacházel nepříliš výrazný reliéf deseti vojáků v československých
uniformách, kráčejících za sebou směrem doleva, a ve spodní části desky majuskulní nápis:
SPOLEK PRO POSTAVENÍ POMNÍKU PRVÉMU PRESIDENTU ČSR
TOMÁŠI G. MASARYKOVI V ČES. BUDĚJOVICÍCH.
Masarykova pamětní deska, která po svém historicky prvním odhalení vydržela necelé čtyři
roky, se stala místem pravidelných oslav výročí příjezdu T. G. Masaryka do Českých Budějovic
a od roku 1937 krátce také pietních akcí pořádaných k výročí úmrtí prvního československého
presidenta. Již v samotný den Masarykova skonu byla pamětní deska, obestřená černým suknem,
svědkem tryzny a kladení věnců od různých českobudějovických škol, spolků i úřadů 16). Jako
poslední se zde v prosinci 1938 konala oslava dvacátého výročí presidentova uvítání ve městě.
Odhalením pamětní desky, ani darováním částky ve výši 25.000 korun zdejšímu Památníku
Osvobození však členové Spolku pro postavení pomníku T. G. Masarykovi v žádném případě
nechtěli dát najevo svou resignaci na původní cíl tohoto sdružení 17). Naopak: již na jaře 1936
ustavil spolek zvláštní komisi s úkolem vybrat pro monument vhodné místo. Předsedal jí Ota
Matoušek, čelný představitel Sdružení jihočeských výtvarníků. Komise vzápětí vypsala ústní
anketu o nejlepší místo pro Masarykův pomník a současně vyzvala celou řadu odborníků, aby
písemně uvedli svá stanoviska k této otázce. Obecnou podmínkou pro situování monumentu se
stalo dostatečně velké prostranství, na němž by byly pořádány velké oslavy, manifestace,
vojenské přehlídky a podobně.
Ředitel městského stavebního úřadu ing. Dr. Jindřich Keller nejprve v anketě považoval za nejpříhodnější již dříve uvažovaný prostor před museem, který by bylo možno architektonicky
dotvořit ještě dvěma novými bočními křídly musejní budovy. Záležitost pokládal za řešitelnou
v poměrně brzké době. V dodatečném písemném dobrozdání nadhodil Keller další alternativu,
totiž Mariánské náměstí, kde by mohla být po odstranění parčíku, benzinové čerpací stanice,
tramvajové zastávky a květinového stánku postavena jezdecká socha T. G. Masaryka, hledící
čelem ve směru Pražské silnice a nabízející boční pohledy z třídy Na sadech a Husovy.
Vrchní technický komisař městského stavebního úřadu ing. Jan Kybic doporučoval rovněž
prostor před museem, jenž se měl budoucími úpravami, demolicemi a překlenutím Mlýnské stoky
změnit v nejrozlehlejší a nejrepresentativnější náměstí Českých Budějovic. Kromě toho upozornil
ještě na další tři možná místa, která se mu pro situování Masarykova monumentu zdála příhodná:
za prvé na tehdejším Wilsonově náměstí poblíž justičního paláce, tedy přibližně tam, kde se dnes
napojuje Lidická třída na Krumlovský most, za druhé na Mariánském náměstí naproti kasárnám
a za třetí v parčíku mezi hlavní poštou a Lannovým pomníkem, vose Lannovy třídy.
Stejně tak profesor Adolf Trager považoval za nejvhodnější prostranství před městským
museem, ale vyjádřil obavu, že jeho úprava by mohla trvat ještě dosti dlouho. Uvážil též místo
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v městském parku mezi Krajinskou třídou a dnešní ulicí U Černé věže, ale zdálo se mu příliš
"malebné" a pro pomník významného státníka nevhodné. V zájmu brzké realisace se proto
s určitými výhradami přiklonil k poslednímu Kybicovu návrhu, totiž vztyčení Masarykova
monumentu vose Lannovy třídy vedle hlavní pošty.
Českobudějovický architekt Dr. Karel Chochola s ohledem na nedostatek definitivně upraveného
veřejného prostranství - snad kromě náměstí před museem - viděl ideální řešení ve stavbě
kulturního domu nebo galerie, která by důstojně připomněla osobnost T. G. Masaryka a nahradila
by v tomto smyslu zamýšlený figurální pomník.
Architekt a profesor státní průmyslové školy ing. Josef Kotlář předložil dvě varianty: jednak již
zmíněný prostor u hlavní pošty proti Lannově třídě a jednak někdejší Radeckého náměstí,
rozkládající se před Žižkovými kasárnami, kolem křižovatky Žižkovy třídy s Jeronýmovou.
Výhodu obou těchto míst spatřoval v jejich architektonické dokončenosti.
Architekt ing. Otakar Trčka předložil k úvaze opět prostor Wilsonova náměstí, zhruba v místech
dnešní budovy Státní vědecké knihovny na Lidické třídě, a podobně jako jeho kolegové
považoval za vhodné prostranství u musea.
Oproti ostatním podstatně vybočoval názor profesora státní průmyslové školy ing. arch. Otakara
Weinzettela, který soudil, že k uctění prvního československého presidenta postačí pamětní deska
na radnici a že žádný další pomník není třeba stavět. "Těm, kdož by chtěli obohatit město o další
památník, bylo by možno doporučiti pozornosti to, že České Budějovice nemají pomník zakladatele města, zasloužilého českého starosty Klavíka, hudebního skladatele Jírovce".
Téměř všechny umělecké autority se tedy shodly na tom, že bude-li se stavět pomník T. G. Masarykovi, měl by být vztyčen na náměstí před východní frontou městského musea, odkud by
ovšem nejprve musela být odstraněna drobná zástavba. Přes veškeré obavy, že úprava tohoto
prostranství by se mohla protáhnout na deset let i více a že odhalení pomníku se může stát záležitostí příští generace, rozhodla se odborná umělecká komise od této varianty již pokud možno
neustoupit. Její členové začali vážně uvažovat o rozšíření stávajícího sousoší plukovníka Švece,
které stálo na trojúhelné ploše před budovou hlavní pošty. Představa nabyla konkrétní podobu:
podstavec Švecova legionářského pomníku měl být prodloužen směrem k domu U Ferusů, a na
konci tohoto prodloužení, v cípu proti vyústění Žižkovy třídy, měl být vztyčen vysoký pylon, na
kterém by stála Masarykova socha v nadživotní velikosti. "Ideový celek pomníku, který by tím
velmi získal na monumentalitě, by byl pak takto vytvořen: dominanta pomníku, t. j. duchovní
vůdce zahraničního odboje, president Osvoboditel, a jeho spolupracovníci ve zbrani, legionáři
v čele s plukovníkem J J Ševcem, neboli pomník presidenta Osvoboditele a národního osvobození jakožto jeden monument ... Tímto návrhem se získá vhodné a důstojné místo, dosáhne se ideového soustředění a pomník takto řešený bude nejen mohutnější, ale i levnější a proveditelný
v kratší době". Na druhé straně však umělecká komise zcela nezavrhovala ani možnost postavení
Masarykova kulturního domu určeného k umístění Památníku osvobození a stálé galerie města
Českých Budějovic 18).
V roce, kdy si Československá republika připomínala dvacet let své existence a zároveň se
stupňovalo její ohrožení ze strany hitlerovského Německa, zintensivnila snaha spolku po získání
finančních prostředků. V lednu až březnu 1938 proběhla podomní a pouliční sbírka, a protože na
spolkovém účtu se tehdy nacházelo již kolem 200.000 korun, přikročili jeho představitelé
konečně k realisaci svého hlavního cíle. Přestože do předpokládané celkové částky (téměř půl
milionu) chyběla více než polovina, optimisté věřili, že Masarykův pomník bude stát ještě téhož
roku. Ve druhé polovině května 1938 byla vytvořena soutěžní porota, která vypracovala
podmínky soutěže o nejlepší výtvarný a architektonický návrh; měl být odevzdán nejpozději na
přelomu let 1938 a 1939. Během června až srpna 1938 projevili zájem o účast v soutěži
následující umělci: akademický sochař F. V. Foitl z Doupí u Telče, akademický sochař Vladimír
Hnízdo z Kolína a akademický sochař Karel Lidický z Prahy, později ještě deset dalších
výtvarníků, autorských dvojic nebo kolektivů. Pod různými hesly, která zajišťovala anonymitu
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a tím i objektivní rozhodování poroty, vypracovali do stanoveného data celkem 12 soutěžních
na pomník, jenž měl stát na velkorysým způsobem upravené ploše Senovážného náměstí.
Třináctý návrh přišel až po uzávěrce soutěže a navíc značně poškozený, a byl proto pro
nedodržení podmínek vyloučen.
Desetičlenná odborná porota, v níž zasedali mimi jiné výtvarníci Julius Bous, Adolf Trager či
Otakar Španiel, historik umění Jaromír Pečírka, architekti Jindřich Keller, Josef Kotlář a další
autority, se před sobotním polednem 25. února 1939 sešla za předsednictví gen. Bedřicha
Neumanna v městském museu. Hned v prvním kole jednomyslně vyřadili návrh doručený pod
heslem "Víra v národ" jako nepůvodní a v pojetí nedomyšlený, navíc se slabou úrovní sochařské
práce a zkresleností proporcí. Stejně dopadl i soutěžní návrh "Černý bod v červeném
trojúhelníku", kde porotě vadilo také asymetrické umístění pomníku vzhledem k budově musea.
Druhým kolem neprošly výtvarné studie označené hesly "Z K", "T.G.M. 39" a "34". První
jmenovaný návrh nevyhovoval přílišnou propracovaností detailů, které by podle názoru odborné
komise odváděly pozornost od duchovní podstaty osobnosti. Autor kromě toho nesprávně volil
pro "oblečení" sochy těžký kostým, jenž by převládal nad slabým tělem a hlavou. Vytknuta byla
i nevhodnost architektonického řešení - pomník utvářený do kruhu nekoresponduje s obdélným
tvarem náměstí. U další studie ("T.G.M. 39") odradil porotu nevyvážený postoj Masarykovy
sochy, strnulá póza a nevhodné gesto. Jako klad naopak vyzdvihla tu skutečnost, že autor navrhl
výstavbu kulturního domu, který by uzavřel plochu náměstí na straně proti museu. Návrh
skrývající se pod šifrou "34" si vysloužil jednomyslný odsudek: "Hlava v žádném případě
nevyjadřuje presidenta Osvoboditele, je nepodobná a nadto v charakteru nevyjádřená a konstrukcí pochybená. Pojetí celé postavy, vojácky drsné a jaksi cizokrajné, je naprosto vzdáleno
masarykovskému postoji a nijak nevystihuje pravou duchovní podstatu T G. M
Nakonec se odborná komise rozhodla přidělit dvě třetí ceny, tři druhé ajednu první cenu. Na
třetí příčce se umístil návrh označený heslem "O.K.", solidní a konvenční, v prostorovém řešení
však ne zcela příznivý. Jeho autory byli sochař Josef Bílek a architektka Helena Kotoučová, oba
z Hořic v Podkrkonoší. Společně s ním získala třetí cenu studie doručená pod označením "333"
od pražského sochaře Josefa Fojtíka a architekta Vojtěcha Moravce z téhož města. Porota u ní
ocenila sochařskou práci, zatímco na architektonickém řešení shledala podstatné vady: pojetí
plochy náměstí jako parku, přílišný dekorativismus, rušivé užití kolonád či pokus o urbanistické
vyřešení celých Českých Budějovic. Držitelem druhé ceny se stal bechyňský umělec Bohumil
Dobiáš, jenž pod heslem "Modrý čtverec" předložil návrh, který upoutal porotu jednak určitým
svým citovým obsahem a oduševnělým výrazem presidentovy tváře, a jednak dobrou architektonickou komposicí. Poněkud na závadu se zdála chybějící pevná sochařská konstrukce Masarykovy sochy. Na stejné posici jako Dobiáš skončila i studie pražského autorského kolektivu
sochaře Jana Kavana a architektů Jar. Balabána a V. Krásného, zaslaná do soutěže s označením
"97". Její nevýhodu spatřovali členové poroty v nevýstižném zpracování presidentova obličeje,
ale například také v absenci celkového řešení plochy. Druhou cenu obdržel rovněž sochař Oskar
Kozák z Prahy, jenž spolu s pražským architektem Karlem Lodrem vytvořil návrh na pomník
T. G. Masaryka pod heslem "B ve dvou kružnicích". V tomto případě však nebyla komise zcela
spokojena s pojetím postavy a naopak přivítala myšlenku reliéfního znázornění bitvy na Bílé hoře
a bitvy u Zborova, které měly být na podstavci pomníku. První cenu přiřkla porota jednomyslně
návrhu "X" sochaře Jana Jiřikovského a architekta V. Kolátora, obou z hlavního města. Hodnocena byla především původnost koncepce, zvláště u varianty s postavou zahalenou v plášti, dále
věrné provedení obličeje, jeho oduševnělost a ušlechtilost. Odborníci vyjádřili naději, že umělci
by nepůsobilo potíže vytvořit plastiku i v monumentálním měřítku. Jedinou výhradu měli ke
gestu levé ruky, kde doporučili úpravu. Naproti tomu architektonickou část návrhu považovali za
méně zdařilou: pomník posunutý příliš daleko od musejního průčelí by ztrácel vhodnou kulisu.
Za nepříliš šťastný označili rovněž nápad zřídit mezi pomníkem a museem velký bazén, ocenili
pouze myšlenku vysázení stromové aleje na protilehlé straně. Přestože Jiřikovského návrhu
přidělila porota nejvyšší stupeň hodnocení, paradoxně jej nedoporučila k realisaci právě pro
návrhů
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architektonickou nedořešenost a přílišnou nákladnost. Za vhodný k zakoupení a uskutečnění
potom vybrala proj~kt s heslem "Pro,stor"~ který ja~o je,diný ~~ všech v~~ov~val v~varně
i urbanisticky a naVIC byl v dohledne dobe provedItelny. StOJI za to zmmIt, ze studIe oznacena
názvem "Prostor" navrhovala zaklenutí Mlýnské stoky po celé šířce Senovážného náměstí - tak,
jak se to stalo o několik desítek let později 19).
Samotné datum jednání - konec února 1939 - napovídá, že k realisaci Masarykova pomníku
nemohlo z politických důvodů nikdy dojít, neboť následný vývoj se ubíral zcela jiným směrem.
Na samém začátku března 1939 již také představitelé Spolku pro postavení pomníku T. G. Masarykovi v Českých Budějovicích správně vycítili, že nadcházející doba nebude přát pomníkům,
symbolisujícím éru samostatného státu: vpodvečer 2. března - tedy necelý týden po uzavření
a rozhodnutí umělecké soutěže - se v sále kavárny "U Volbrechtů" konala za předsednictví
generála Bedřicha Neumanna poslední spolková schůze, na níž sám předseda navrhl, aby z dosud
získaných peněz (celkem 236.000 Kč) byl vystavěn nějaký kultuře sloužící objekt nebo založena
nadace. Neumannovo stanovisko podpořil i profesor Josef Lomský a vynořily se i první konkrétní
představy: Dr. Josef Stejskal prosazoval staronovou myšlenku zřízení obrazárny a člen výboru
František Dvořák podal návrh na postavení budovy pro živnostenskou školu. Proti této posledně
zmíněné variantě vystoupil z formálních důvodů prof. Lomský, neboť odporovala znění spolkových stanov. Ačkoli se tedy jmenovaní funkcionáři smířili se skutečností, že se nepodaří naplnit
původní poslání spolku, plánovali ještě v této době výstavu všech uměleckých návrhů na Masarykův pomník, která měla proběhnout v městském museu ve dnech 6. - 19. března 1939 20 ).
Je samozřejmé, že za dané společensko-politické situace se stávala bezpředmětnou další existence Spolku pro postavení pomníku T. G. Masaryka. Jeho představitelé se na valné hromadě dne
29. dubna rozhodli vypustit ze spolkových stanov ustanovení, že jmění nesmí být použito jinak
než na postavení pomníku; to umožnilo volně naložit s finančním obnosem ve výši 208.790
korun. Likvidační valná hromada se uskutečnila 6. května v kavárně "U Volbrechtů" a předcháze
la jí výborová schůze, na níž byly projednány dva návrhy na využití spolkových peněz: za prvé se
uvažovalo o jejich předání ministerstvu školství a národní osvěty, a druhá možnost počítala se
založením zvláštního bankovního konta, z jehož úroků by byla udělována stipendia českým studentům. Na valné hromadě navrhl předseda Neumann předat obnos Okresní péči o mládež
v Českých Budějovicích na podporu sociálně slabých českých dětí a studentů 21). Nakonec se
členové usnesli poskytnout jmění okresní sociální péči při Národním souručenství na sociální
účely 22). Likvidační valná hromada trvala pouhou hodinu, měla klidný průběh a o politických
záležitostech se na ní prakticky nehovořilo 23). Rozhodnutí o předání peněz ve prospěch českých
sociálních účelů však vyvolalo podrážděnou reakci okupačních orgánů, které argumentovaly tím,
že mnoho německých státních zaměstnanců na Masarykův pomník povinně přispívalo 24). skutečnosti mohli dárci během následujících čtrnácti dnů požádat o navrácení svého příspěvku 25).
Mezitím však došlo také na Masarykovu pamětní desku visící doposud na radniční fasádě.
Během krajského sjezdu NSDAP, který se uskutečnil v Českých Budějovicích 3. a 4. června
1939, uctívali nejodvážnější čeští obyvatelé památku prvního československého presidenta
pokládáním květin k této desce 26). Tato protestní akce vedla k tomu, že v časných ranních
hodinách 4. července 1939 došlo z příkazu vládního komisaře k sejmutí Masarykovy pamětní
desky a jejímu přenesení do městského musea. Ještě téhož dne dopoledne se do Davidovy
kanceláře dostavila tříčlenná deputace Národního souručenství, aby se dotázala na důvod tohoto
počinu 27). Vládní komisař zaslal místnímu vedoucímu Národního souručenství JUDr. Vlastislavu Zátkovi následující písemné vyjádření: "Masarykova pamětní deska na radnici byla svým
časem obcí převzata v opatrování a ochranu. Poněvadž v posledním čase toto místo bylo zneužito
rozličným a nevhodným způsobem k tichým demonstracím, což na druhé straně vyvolalo
oprávněné rozhořčení a nevůli, rozhodl jsem se tuto pamětní desku odstranit a v městském museu
Uschovat" 28). Na tento Davidův krok poněkud opožděně reagoval Deutscher Taubstummenv
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Klub Bohmisch Budweis, který se přípisem ze dne 7. července 1939 domáhal vydání 50 korun,
věnovaných dříve na postavení Masarykova pomníku 29).
Na místě, kde Masarykova pamětní deska v předválečném období visívala, objevovaly se i v letech okupace květiny, kladené sem za noci českými vlastenci. Gestapo tento malý a tichý akt
odporu několikrát bezvýsledně vyšetřovalo. Hned po 5. květnu 1945 zahrnuli obyvatelé Českých
Budějovic tato místa kyticemi a v prvních dnech po osvobození se přirozeně vynořila snaha o obnovu desky.
Iniciativy se chopila Českobudějovická spořitelna, která si podporou podobných kulturních
a uměleckých aktivit zajišťovala zároveň specifický druh reklamy. Rozhodnutí o obnově pamětní
desky T. G. Masaryka padlo již v první schůzi správní komise spořitelny dne 25. srpna 1945
a následně bylo navázáno jednání s tvůrcem tohoto uměleckého díla, táborským sochařem 1. V.
Duškem. Dušek měl ve svém ateliéru zachován sádrový odlitek Masarykovy hlavy, který po
menším vylepšení zaslal do slévárny k odlití, a z vlastní desky pouze bok s vavřínovou ratolestí;
nový model však mohl spolehlivě vytvořit podle několika plánků a přesných fotografií. Jako
problém se zpočátku jevil nejen naprostý nedostatek bronzu - bylo ho zapotřebí 300 kg, ale
i sádry. Během necelých čtrnácti dnů se ovšem Duškovi podařilo náhodou opatřit "celé hnízdo
bronze a žlutých kovů", zatajené po dobu okupace u jistého překupníka přímo v sousedství
sochařova ateliéru v Rožmberské ulici. Odkoupil tento materiál za osm tisíc korun, a protože
počátkem září sehnal i dostatečné množství sádry, mohl se pustit do práce a přislíbit
Českobudějovické spořitelně dokončení pamětní desky k 5. květnu 1946. Podle jeho předběžné
kalkulace měly pořizovací náklady dosáhnout výše 48.000 korun 30).
Sám Dušek strávil nad prací na pamětní desce T. G. Masaryka zhruba 200 hodin. Začátkem roku
1946 měl již k disposici bronzový odlitek Masarykovy bysty a v první polovině února dokončo
val model vlastní desky. Naléhal proto na ředitelství Českobudějovické spořitelny, aby mu
zaslalo slíbené přesné znění nápisu. Svůj požadavek opakovalo čtrnáct dnů později, neboť při
dalším prodlení hrozilo, že deska nebude hotova k chystaným oslavám prvního výročí květnové
revoluce 31 ).
O přípravných pracech k obnově Masarykovy pamětní desky, které organisovala Českobudějo
vická spořitelna, neproniklo v této době na veřejnost zřejmě ještě příliš mnoho zpráv. Jinak by se
totiž nemohlo stát, že představitelé místní jednoty Československé obce legionářské rozhodli na
své schůzi dne 20. ledna 1946 ujmout se tohoto náročného úkolu. Původce návrhu, předseda
zdejší legionářské obce Alois Kratina, požádal členy, aby se doma porozhlédli po nějakých
vhodných kusech kovu. Bratr JosefPihrt v této souvislosti učinil dotaz, co se stalo se strženým
pomníkem Vojtěcha Lanny, a usoudil, že by z jeho materiálu mohl být na stejném místě zřízen
pomník T. G. Masaryka. Začátkem roku 1946 tak nastala paradoxní situace, kdy Českobudějovic
ká spořitelna a Československá obec legionářská současně usilovaly o rehabilitaci Masarykovy
pamětní desky na radnici, aniž by o tom vzájemně věděly. Vše se vyjasnilo teprve 2. února na
schůzi zájmové skupiny železničářů, kde jednatel obce legionářské Josef Krýsl agitoval pro tuto
věc a prosil přítomné, aby se zapojili do sbírky kovů na desku. Po Krýslově proslovu ho jistý
úředník Českobudějovické spořitelny vyrozuměl, do jakého stadia již celá akce pokročila, takže
překvapení představitelé místní jednoty Československé obce legionářské od svého záměru
ustoupili 32). Na začátku dubna odevzdal sochař Dušek sádrový model do slévárny Franty
Anýže v Praze a spolu s tím poskytl z vlastních zdrojů i 250 kg bronzu. Protože předpokládaný
termín odhalení se blížil, pustila se Anýžova slévárna neprodleně do práce. Během dubna 1946
také táborská kamenická firma Josef Herzan dodala několik desek ze světlého leštěného
labradoritu o celkové ploše 207 x 190 cm, které měly sloužit jako obložení desky na fasádě 33).
Finanční náklady vzrostly oproti původní kalkulaci více než dvojnásobně, takže nakonec dosáhly
celkové výše 103.699,20 Kčs. Více než 60% z této částky připadlo na firmu Anýž, která ani při
nejlepší vůli nedokázala odstranit komplikace při formování a odlévání, způsobené především
náročným litím pětiřádkového nápisu na segmentově prohnuté ploše. Vedení slévárny prohlásilo,
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že tato náročná zakázka byla přijata jen díky dlouholeté spolupráci se sochařem Duškem.
Táborský umělec J. V. Dušek si za svůj autorský podíl naúčtoval honorář 8.000 Kčs a dalších
téměř jedenáct tisíc za materiál, režii a opravu Masarykovy bysty. S ředitelstvím pražské
Anýžovy slévárny se ještě pokusil vyjednávat o snížení čás!ky, avšak bez úspěchu. Považoval
tedy alespoň za svou povinnost omluvit se představitelům Ceskobudějovické spořitelny a vyvrátit
případnou domněnku, že by snad zvyšování nákladů vedlo k jeho osobnímu obohacení:
"Prohlašuji Vám na svou čest, že nemám ani haléře podílu na těchto účtech jak to někdy bývá

zvykem" 34).
Necelý týden před plánovaným odhalením se představitelé města dohodli se sochařem Duškem,
že deska nebude viset na svém původním místě - krajním pilíři - nýbrž uprostřed radniční fasády
35). V předválečném období to nepřicházelo v úvahu proto, že vose radnice stál Zátkův pomník.
Ten byl ovšem za okupace stržen, roztaven a s jeho obnovou se nepočítalo.
Opět na poslední chvíli proběhlo osazení pamětní desky na radniční průčelí. Datum jejího
slavnostního odhalení stanovila rovněž Českobudějovická spořitelna a sezvala k této příležitosti
řadu významných hostů: pozván byl i president Beneš, který se však nakonec slavnosti
nezúčastnil, nebot' právě vedl důležité politické rozhovory po parlamentních volbách 36). Předání
pamětní desky veřejnosti se stalo jedním z několika bodů programu celostátního sjezdu
spořitelen, pořádaného právě v Českých Budějovicích k připomenutí devadesátého výročí
založení zdej šího finančního ústavu.
Sjezd se konal ve dnech 8. - 10. června 1946, k odhalení Masarykovy pamětní desky došlo v neděli 9. června po půl jedenácté dopoledne. Slavnosti byl přítomen ministr financí Vavro Šrobár,
zástupci Československé spořitelní rady a mnoho významných osobností veřejného života 37).
Slavnostní řeč pronesl poslanec, předseda Českobudějovické spořitelny a někdejší starosta města
Alois Neuman, po něm místopředseda městského národního výboru Karel Tondl a nakonec
ministr Vavro Šrobár 38). Spořitelna předala desku městu jako jubilejní dar ke svému devadesátému výročÍ.
Obnovená pamětní deska T. G. Masaryka nebyla zcela přesnou kopií původního díla z roku
1935. Kromě toho, že sochař Dušek upravil presidentovu bystu, došlo také k nahrazení reliéfu
pochodujících vojáků reliéfem malého státního znaku a ke změně nápisu v dolní části desky;
namísto původního názvu spolku sem představitelé spořitelny nechali umístit text: MASARYKOV A PAMĚTNÍ DESKA ZNIČENÁ OKUPANTY, OBNOVENA L. P. 1946 V PŮVODNÍ
PODOBĚ ČESKOBUDĚJOVICKOU SPOŘITELNOU, KTERÁ V LETECH 1939-40
PROVEDLA TÉŽ VÝDLAžBU MASARYKOVA NÁMĚSTÍ. Posledních několik slov tohoto
nápisu, týkajících se dlažby náměstí a příliš zavánějících nevkusnou reklamou, bylo na poslední
chvíli odstraněno. Stalo se tak na základě usnesení rady místního národního výboru ze 7. června
1946, tedy pouhé dva dny před odhalením 39). Při pravém dolním okraji nechal výrobce desky
umístit malými písmeny provedený název své firmy: LIL FRANTA ANÝŽ PRAHA-VII. O rok
později byl k desce pořízen ještě kamenný podstavec podle návrhu architekta Jana Šestáka a kovové obřadní věšadlo 40).
Masarykova pamětní deska visela na radniční fasádě ještě začátkem padesátých let, kdy už
v jejím sousedství stál jezdecký pomník Jana Žižky z Trocnova. Brzy poté však byla z ideologických důvodů sejmuta a odklizena do ústraní. Během následujících téměř dvou desetiletí se na
ni ovšem nezapomnělo, a tak v atmosféře politického uvolnění zjara 1968 přicházely na adresu
městského národního výboru požadavky najejí znovuzřízenÍ. Nejaktivněji v tomto směru
působila organisace Československé strany socialistické, místní organisace Svazu protifašistických bojovníků a došla i petice od 42 baráčnických obcí z celé Kubatovy župy. Na základě toho
rozhodla rada městského národního výboru o obnově desky a potřebné kroky směřující k tomuto
cíli provedl náměstek předsedy MěNV František Radosta ve spolupráci s vedoucím odboru
vnitřních věcí Františkem Vaňáčem. Poškozenou desku, s chybějící presidentovou bystou, se
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podařilo

nalézt ve skladu Sběrných surovin, a byla proto dána k opravě do českobudějovického
Jihokovu 41 ). Rovněž rada městského národního výboru dala dne 8. května 1968 svůj souhlas
kjejímu obnovení 42). Protože pátrání po původní Masarykově bystě od J. V. Duška zůstalo
bezvýsledné, rozhodli představitelé městské správy, že deska bude prozatím osazena nekompletní
a teprve dodatečně se k ní doplní nová bysta, jejíž vytvoření měl zajistit Fond výtvarných umělců
(nakonec k tomu nikdy nedošlo) 43).
Samotná Masarykova deska se tedy na fasádu radnice znovu vrátila 15. července 1968. "Byla
zasazena klidně, bez senzace a humbuku a bez manifestace, a jen kytice, která se před ní druhý
den objevila, ukazovala na něco mimořádného" 44). Ještě v říjnu 1968 pokládali zástupci měst
ského akčního výboru Národní fronty k Masarykově pamětní desce věnce, o několik měsíců
později již něco podobného nepřicházelo v úvahu 45). V den výročí Masarykova narození roku
1969 se pod deskou objevila pouze kytice a cedulka s nápisem "Narozenin presidenta
Osvoboditele vzpomínají junáci z Českých Budějovic" 46).
Na samém počátku sedmdesátých let začal být tento symbol tradic meziválečné republiky na
obtíž normalisační politice tehdejší komunistické strany, a hledala se proto vhodná záminka
kjeho odstranění. Vítanou příležitostí k sejmutí Masarykovy pamětní desky, ale také k přejme
nování dosavadní Masarykovy třídy se na jaře 1970 stalo blížící se 25. výročí osvobození: rada
městského národního výboru ve své schůzi 22. dubna 1970 rozhodla, že dosavadní neúplná
pamětní deska T. G. Masaryka bude nahrazena pamětní deskou sovětské armády. Na vhodnosti
této výměny se shodli zástupci dalších samosprávných i stranických orgánů působících ve městě.
Předseda MěNV Bedřich Drajer přitom považoval za nutné pohovořit podrobně o mimořádnosti
situace, za níž během jara 1968 došlo k instalování Masarykovy desky 47). Představitel okresního
výboru Svazu protifašistických bojovníků prohlásil, "že návrh na umístění desky T G. Masaryka
byl záležitostí několika jednotlivců a nikoliv celého okresního výboru, naopak tato nátlaková akce
byla okresním výborem SPB odsouzena ... umístěná deska byla příležitostí pro provokatéry".
Členové rady opakovaně zdůrazňovali, že se v roce 1968 jednalo o nátlakovou akci a doporučo
vali nahradit Masarykovu desku pamětní deskou sovětské armády. Zároveň však upozorňovali,
že se ''jistě najdou občané, nepřátelé socialismu a Sovětského svazu, kteří budou toto kritizovat",
a že bude zapotřebí "tento návrh řádně zdůvodnit veřejnosti předem, aby nedošlo k napadání
funkcionářů a rady MěstNV" 48). Na stránkách tehdejšího tisku byla tato "výměna pamětních
desek" patřičně historicky a ideologicky zdůvodněna tím, že Masarykova návštěva v Českých
Budějovicích roku 1918 měla oproti osvobození města v květnu 1945 vlastně jen episodický
význam, a skončí proto jako dokument své doby v museu 49).
Sejmutí pamětní desky T. G. Masaryka z radniční fasády ajejí přenesení do sbírek Jihočeského
muzea proběhlo 4. května 1970 a o pět dnů později byla na uvolněné místo zasazena pamětní
deska sovětské armádě 50).
Masarykova pamětní deska, umístěná v exponované poloze přímo v centru města, se opakovaně
ukázala být spolehlivým indikátorem politických změn. Stejně tak po listopadových událostech
roku 1989 se jako jedna z prvních vrátila na své původní místo: již během ledna 1990 pracoval
výtvarník Tomáš Hlaváček z Březí na Písecku na její renovaci. K historicky čtvrtému odhalení
desky na českobudějovické radnici došlo 6. března 1990, u příležitosti 140. výročí narození prvního československého presidenta. Malou slavnost zahájily fanfáry ze Smetanovy Libuše, které
zazněly do úderů radničních hodin, ohlašující pátou hodinu odpolední. Tehdejší předseda měst
ského národního výboru Mojmír Prokop připomněl význam osobnosti T. G. Masaryka a historik
Oldřich Weiss pohovořilo pohnutém osudu pamětní desky 51).
Návrat Masarykovy desky na radnici byl českobudějovickou veřejností přijat vcelku vstřícně,
i když se objevily i protichůdné názory, protestující proti odstranění desky sovětské armády.
Pamětní deska byla po několika letech opět sňata, tentokrát však jen na přechodnou dobu
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a z technických důvodů, aby se vyhnula případnému poškození při celkové rekonstrukci radnice.
Na nově opravené radniční průčelí se vrátila 6. října 1995, kdy ji sem osadili pracovníci stavební
firmy Šíp. Slavnostní znovuodhalení proběhlo hned 7. října téhož roku.

VIII. 2. Pomník T. G. Masaryka v Novém Vrátě
postavit pomník prvnímu československému presidentovi se rozhodli také občané Nového Vráta
u Českých Budějovic, a učinili tak u příležitosti dvacátého výročí vzniku republiky. Skromný
pomník byl zřízen před tamní školou u Rudolfovské silnice a k jeho slavnostnímu odhalení došlo
v neděli 14. srpna 1938 pod protektorátem českobudějovického okresního hejtmana Dr. J. Silhana, velitele 5. pěší divise generála Bedřicha Neumanna a obecní rady. Pořizovací náklady dosáhly
celkové výše 12.000 korun, z čehož čtvrtinu pokryla dobrovolná sbírka, další čtvrtinu výtěžek ze
slavnosti a zbytek uhradila obec, která také převzala památník do své péče 52).
Masarykův pomník v Novém Vrátě byl stržen začátkem druhé světové války a obnoven roku
1947. Přesněji řečeno, slavnostní znovuodhalení proběhlo 28. října 1947 odpoledne a záštitu nad
ním převzal kromě okresního národního výboru také oblastní velitel v Českých Budějovicích,
divisní generál Václav Vlček. Organisačně zajistil obnovu památníku vrátecký místní národní
výbor a místní rada osvětová. Ani tentokrát však pomník T. G. Masaryka nevydržel déle než
několik let. Kjeho historicky třetímu odhalení došlo v rámci oslav výročí vzniku samostatné
republiky dne 28. října 1994 za účasti primátora města Českých Budějovic Jaromíra Talíře,
přičemž hlavní zásluhu na obnovení památníku měla Samsonova nadace 53).
Základna vráteckého pomníku má čtvercový půdorys a rozměry 275 x 275 cm; na odstupňo
vaném kamenném soklu stojí vysoký hranolový podstavec o výšce 161 cm a šířce 65 cm, na
jehož vrcholku spočívá bronzové poprsí T. G. Masaryka. Tato bysta je vysoká 66 cm a najejím
plintu stojí mezi čtyřmi lipovými lístky prostý nápis: "T G MASARYK". Celková výška pomníku
činí 318 cm.
v
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IX. OBĚTEM DVOU SVĚTOVÝCH VÁLEK

Mocenský válečný konflikt celosvětového dosahu, který se odehrál mezi lety 1914-1918, a který
je obvykle označován jako první světová válka, připravilo život přibližně deset milionů lidí.
Většina z nich padla přímo na bojištích nebo zemřela na následky zranění.
Protože české země náležely k rakousko-uherské monarchii jako jedné z centrálních mocností,
nalezlo během války smrt také mnoho vojáků z Čech. V každém městě či vsi se museli smířit se
ztrátou až několika desítek svých obyvatel. Tato skutečnost přiměla velkou část obcí k uctění
památky svých padlých vztyčením pomníku; zejména na území jižních Čech vznikaly tyto
skromné památníky a památníčky v masovém měřítku. Ve své době se jim nejčastěji říkalo
"pomníky Svobody", "pomníky Národního Osvobození" či "válečné pomníky", později se ale
ustálilo nejpřijatelnější a také nejvýstižnější označení "pomníky padlých"; protože především
padlým spoluobčanům vždy patřila vzpomínka jejich tvůrců.
Doba krátce poválečná přinesla s sebou neopakovatelnou atmosféru radosti z vytouženého míru
najedné straně a bolesti nad ztrátou svých blízkých na straně druhé. Tento kontrast se nutně
odrazil i na výtvarném provedení pomníků padlých, které zpravidla nedostávaly heroickou
podobu, ale naopak spíše vyjadřovaly bolest, utrpení nebo alespoň zármutek. V českém prostředí
však mají tyto památníky jednu zvláštnost, že totiž ve svém poselství pozoruhodným způsobem
propojují tragédii světové války s radostí ze vzniku státní samostatnosti. Každá z obou složek
bývá ve výtvarném pojednání těchto děl více či méně patrna. Idea československé státnosti je
obvykle vyjádřena znakem, nápisem, veršem nebo motivem českého lva. Záleželo většinou na
tvůrcích či iniciátorech stavby památníku, jakou formu pro něj zvolí, ale určitý vliv měla také
doba vzniku. Zatímco v letech těsně poválečných se budovaly pomníky mnohdy nezištnou
spoluprací všech obyvatel s hlavním cílem - uctít památku těch, kteří se už do obce nevrátí (to je
případ třebotovického památníku), a ve větší míře se na nich uplatňovaly náboženské motivy,
během dvacátých let bylo zřizování pomníků spojeno již s náročnější přípravou, během níž se
nejednou projevily osobní a někdy i politické spory. Snad největší měrou se glorifikace
československého státu odrazila na pomnících, které byly odhaleny v souvislosti s desátých
výročím státního převratu v roce 1928 (viz monument vN ových Hoděj ovicích).
Přípravu a vztyčení pomníku padlých organisovala sama obec, okrašlovací spolek, hasičský sbor
nebo nejčastěji zvláštní spolek, vzniklý výhradně za tímto účelem. Někdy iniciovali stavbu
památníku sami pozůstalí, na druhé straně pak ke zřizování pomníků padlým vyzývaly státní
úřady a byly dokonce zpracovány jakési vzorníky monumentů. Velkou část nákladů uhradili vždy
obyvatelé dobrovolnými sbírkami. Zhotovením takového památníku byli obyčejně pověřeni
kameničtí mistři z blízkého okolí, jen zřídka narazíme na dílo významnějšího sochaře. Během
dvacátých let se výroba pomníků stávala vítanou zakázkou pro kamenické firmy, které do jejich
tvorby vkládaly více či méně vlastní umělecké invence. Často se proto setkáváme v sousedních
vesnicích s památníky, jež jsou si vzájemně velmi podobné a pod nimiž bývá obvykle podepsán
tentýž kameník. Vůbec nejčastější a možno říci téměř charakteristickou podobou je kamenný
pylon s vytesanými letopočty 1914-1918, pod nimiž jsou ve sloupci pod sebou seřazena jména
všech obyvatel vesnice, kteří se z bojišť světové války nevrátili. Jména bývají obvykle doplněna
letopočty a někdy i fotografiemi, mohou být vytesána přímo do kamene nebo uvedena na zvláštní
mramorové či kovové desce. S tímto jednoduchým řešením se setkáme u pomníků padlých v
Novém Vrátě či Třebotovicích. Někdy bývá památník vyřešen formou kříže, jako je tomu
například v Mladém, jindy je doplněn kamennou plastikou - pěkný příklad poskytuje
suchovrbenský pomník s postavou vojáka, loučícího se s rodinou. Čas od času nás některý
památník překvapí svou originalitou, jedinečným řešením. Pomníky padlých vojínů se obvykle
staly jedním z míst se zvláštním kultovním významem pro příslušnou obec, a tedy i místem, kde
se obvykle konaly oslavy důležitých státních svátků.
Z řady ostatních pomníků vybočují především tím, že je stavěli většinou prostí lidé z těch
nejlidštějších důvodů a že se nestaly předmětem žádných politických spekulací. Z téhož důvodu
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si památníky padlých ve světové válce obvykle ani neprožily klasické "pomníkové" starosti, které
ostatním monumentům přinesla zlomová léta v dějinách našeho státu. Upozorňují totiž na
hodnotu lidského života, která je nesporná a jakoukoli ideologií nevyvratitelná. Přečkaly všechny
politické změny, a tak si na nich dodnes můžeme přečíst jména osob, které vlastně ':Ž téměř nikdo
osobně nepamatuje. Několik těchto památníků najdeme také na území současných Ceských
Budějovic.
Přestože výše

uvedená obecná tvrzení o pomnících padlým vojínům byla vyvozena na základě
studia "pomníkových" příběhů z Českobudějovicka, lze jim snad částečně přiznat širší platnost.
Dosud nepříliš probádaná problematika válečných památníků by si jistě zasloužila více pozornosti. Základem pro případné definitivní závěry se ovšem musí stát nejen soustavný výzkum
archivních pramenů, ale především podrobná dokumentace všech objektů přímo v terénu. Ani
jednu z těchto dvou složek přitom nelze podceňovat, neboť jedině kombinací obouje možné se
dobrat k věrohodným výsledkům. Málokterý region se může pochlubit takovou terénní dokumentací, se kterou bychom mohli být spokojeni. Pravdou je bohužel pravý opak: pro mnohé oblasti
chybí i elementární soupis. Potřeba dokumentování památníků nezaniká ani v době, kdy zaznamenáváme zvýšenou péči občanů o tyto připomínky válečných utrpení - často totiž bývá pomník
opravován, doplňován nebo přemisťován, a ačkoli se tak děje v dobré víře, může dojít k nepřiro
zenému zásahu do jeho původní situace, případně porušen záměr jeho tvůrců. Spíše výjimkou
jsou naštěstí případy nepochopitelné devastace nebo dokonce úplného odstranění pomníků; někdy
se ani nechce věřit, zjak malicherných důvodů k takové likvidaci dochází - památník je
například rozebrán proto, že právě toto místo se někomu zdá vhodné k postavení telefonní budky.
Podobně jako první světová válka, také další světový válečný konflikt přinesl mezi lety 19391945 miliony zmařených lidských životů. Většina obětí, pocházejících z území bývalého
Protektorátu Čechy a Morava, ovšem nezahynula na bojištích, nýbrž v nacistických koncentrač
ních táborech, popravištích nebo na následky trýznění. Osvobození od fašismu vyvolalo zcela
přirozenou potřebu důstojným způsobem tyto oběti uctít, a v prvních poválečných letech lze proto
zaznamenat výraznou vlnu odhalování pomníků a pamětních desek. V některých případech byla
jména mrtvých připsána (vytesána) najiž existující památníky padlých z první světové války,
jinde se občané rozhodli zřídit pomník nový.
V dosud nezvyklém množství se během prvních pěti let po druhé světové válce odhalovaly
pamětní desky, případně menší pomníčky obětem nacismu podle jejich profesní, náboženské
nebo spolkové příslušnosti. Nejvíce takových desek (sedm) vzniklo v budovách českobudějo
vických škol, po pěti na úřadech a v průmyslových podnicích, kde je obvykle pořídila závodní
rada, dalších pět jich svým zahynulým členům odhalili Sokolové, o dvě pamětní desky méně
nechali zhotovit Baráčníci, stejný počet železniční zaměstnanci, dvě desky měly připomenout
příslušníky zdejších vojenských útvarů a židovská náboženská obec postavila jeden pomník svým
souvěrcům. Pamětní desky byly osazeny většinou na zeď budovy - ať už vnitřní nebo vnější,
jindy ovšem na čelní stranu zvláštního kamenného pomníčku. Mají většinou velmi jednoduchou
podobu: ve dvou třetinách případů si na nich lze přečíst pouze jména zahynulých, data a nadpis,
popřípadě ocenění hrdinských obětí. Pět pamětních desek doplnili jejich tvůrci několika verši a na
sedmi je drobná plastika či reliéf. Velká část z těchto skromných upomínek na ty, kteří zaplatili
léta 1939-1945 svými životy, se zachovala dodnes.
IX. 1. České Budějovice obětem obou válek
V Českých Budějovicích se o zřízení pomníku obětem války uvažovalo již dlouho před
skončením vlastního konfliktu: městský výbor se ve svém zasedání 8. dubna 1916 rozhodl
postavit v budoucnu důstojný pomník v místech čestných hrobů na obecním hřbitově sv. Otýlie.
V čestných hrobech bylo k tomuto dni pochováno již 164 vojáků, dalších 32 padlých tu mělo
vlastní hroby a kromě toho leželi na hřbitově ještě 3 srbští a 4 ruští vojáci. Jak daleko pokročila
příprava tohoto pomníku, však není známo 1).
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Zatímco téměř všechny okolní obce uctily památku svých mrtvých vztyčením pomníku, v samotných Českých Budějovicích všechny snahy o totéž vyznívaly naprázdno. Hned po státním
převratu v roce 1918 byly sice zahájeny sbírky na postavení pomníku padlým, pro který se během
času podařilo nalézt již také místo na nově upraveném Senovážném náměstí, myšlenka však
časem zapadla 2). V polovině dvacátých let se krátce uvažovalo také o přetvoření torsa pomníku
Josefa II. na památník obětem války, ale také z toho nakonec sešlo 3). Na neschopnost městské
správy reagovaly radikálním způsobem například red~ktoři zdejší Stráže Lidu: "Co bude s pomníkem padlých? Od posledních obecních voleb jde v Ceských Budějovicích všechno jako když
'namaže'. Ať se jedná o co chce, tam, kde spolurozhoduje obecní správa, všechno se brzdí.
S lítostí sledujeme rozvoj Pardubic, Hradce Králové, život a ruch Hořic, atd. Když jsme se zmínili
o Hořicích: co je tam snešeno umělecké krásy výtvarné (pomníky atd.) U nás, metropoli jižních
Čech, není dosud ani Husova, ani Žižkova pomníku, ba ani symbolu vítězství nebo pomníku
padlým. I ta nejposlednější ves kole"! Českých Budějovic pietně vzpomněla našeho osvobození
a vzdala čest památce padlých; jen Ceské Budějovice dodnes v této věci svojí povinnost
nevykonaly! Dokonce v městských sadech straší ještě podstavec Josefa ll" 4).
Zborovský pomník, odhalený v červenci 1927 na dvoře Žižkových kasáren, plnil funkci
památníku obětem války jen do určité míry - připomínal totiž pouze vojáky padlé v jediné bitvě,
kteří vesměs neměli s Českými Budějovicemi nic společného. Absenci památníku padlých zčásti
vyřešil teprve o rok později pomník plukovníka Švece, jehož ideová náplň se zčásti vztahovala
i na oběti války, a tak se potřeba zřízení zvláštního památníku padlým stala méně naléhavou.
Snahy o jeho postavení nicméně ani v následujících letech neutichly.
Výbor českobudějovického Okrašlovacího spolku se ve své schůzi dne 9. listopadu 1932jednohlasně usnesl zřídit ve městě pomník obětem světové války a začal k tomuto účelu shromažďovat
prostředky 5). O dalším průběhu těchto snah nemáme detailní zprávy, zřejmě však nebyly příliš
úspěšné.

Iniciativu následně převzala místní skupina Družiny československých válečných poškozenců
v Českých Budějovicích. Její představitelé však myšlenku postavení pomníku záhy opustili, a to
hned ze tří důvodů: za prvé nedisponovali dostatečným množstvím finančních prostředků, za
druhé se nepodařilo získat vhodné místo pro stavbu a za třetí již ve městě existoval podobně
zaměřený pomník plukovníka Švece. Nakonec bylo někdy v polovině dubna 1938 rozhodnuto
vybudovat mohylu na hřbitově sv. Otýlie v oddělení válečných hrobů. V těchto místech totiž
vojenská správa každoročně na svátek Všech svatých navršila symbolickou mohylu z chvojí, na
kterou potom jednotlivé spolky připevňovaly věnce 6).
Plán pomníku/mohyly vypracoval českobudějovický sochař a kameník Jaroslav Benda, v jehož
dílně potom byly kamenné součásti vytvořeny. Náklady se podařilo uhradit výtěžkem dobrovolných sbírek a dary příznivců, město České Budějovice přispělo částkou 1.000 Kč. Dne 3. května
1938 získali iniciátoři svolení po sádkového velitelství, které si vymínilo, že bude moci mohylu
užívat každoročně 1. listopadu při dušičkových vzpomínkových slavnostech. Na základě žádosti
potom 8. července 1938 také městská rada povolila stavbu za podmínky, že bude dokončena do
konce září 7). Radní zároveň vyměřili za tento úřední výkon správní poplatek ve výši 50,- Kč.
Místní skupina "Družiny" se proti tomuto poplatku odvolala s tím, že patří mezi nemajetné
spolky a byl jí nakonec prominut. Městská rada navíc dne 8. srpna 1938 přijala protektorát nad
slavnostním odhalením 8). Místo, kde bude mohyla stát, město bezplatně propůjčilo až do
odvolání 9).
Koncem léta 1938 již byl pomník/mohyla obětem světové války zcela hotova přípravy jeho
předání veřejnosti spěly ke svému závěru. Plánovaná slavnost odhalení, která se měla konat 28.
září 1938 v deset hodin dopoledne v rámci celostátních oslav dvacátého výročí vzniku státu, však
byla na poslední chvíli "z důvodů mimořádných opatření" odvolána a odložena na neurčito 10).
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Téhož 28. září dal Adolf Hitler souhlas k osudné schůzce v Mnichově, která se konala následujícího dne. Oficiální odhalení pomníku/mohyly se tedy nakonec nekonalo.
Pomník/mohylu tvoří podstavec z několika kamenných kvádrů, na dvou bočních jsou upevněny
ploché kovové mísy, v nichž byl pravděpodobně zapalován oheň, a z prostředního kvádru ční
nakoso po stavený kamenný hranol, završený plastikou s motivem ratolesti a vojenské přilby. Nad
spodní hranou této plastiky je vytesán nápis "PADLÝM HRDINŮM", na boku kamenného
hranolu pod sebou letopočty "1914" a "1918". Na přední straně soklu spatřujeme další nápis:
OBĚTEM SVĚTOVÉ VÁLKY

1914-1919
místní skupina Družiny čs. válečných
poškozenců v Čes. Budějovicích s přispěním
věnuje

veřejnosti českobudějovické

Celková výška díla činí 410 cm. Protože jeho podobnost s mohylou je spíše symbolická,
se monument častěji jako pomník.
V mnohem menší míře se obětem první světové války odhalovaly pamětní desky - na území
města Českých Budějovic se tak stalo vlastně jen ve dvou případech. Prvním z nich byla I. státní
průmyslová škola. Na stěně vestibulu její školní budovy v Resslově ulici došlo 29. června 1930
k odhalení pamětní desky dvaceti obětem z řad absolventů ústavu 11). Jedná se o dřevěnou desku
o rozměrech 98 x 100 cm, nesoucí nápis:
označuje

* V TÉTO ŠKOLE PŘIPRAVOVALI SE PRO ŽIVOT *
* NA POLI SVĚTOVÉ VÁLKY ZKOSILA JE SMRT *
BEČVÁŘ VÁCLAV * RAČICE 1894 + 14. 5.1917 V ITALIl

* ČES BUDĚJOVICE 1890 + 6.6.1918 V ITALIl.
HONER JAKUB * KALIŠTĚ 1886 + 8.9.1914 V SRBSKU.
CHALOUPECKÝ FR. * BRODEK 1891 + 21. 3. 1917 V CHRUDIMI.
JEDLIČKA FRANT. * Č. BUDĚJOVICE 1892 + 7.11. 1914 V SRBSKU.
KLÍMA BEDŘICH * ŽELETAVA 1893 + 16.11. 1914 V POLSKU.
KREJČA JAN * MOR. BUDĚJOVICE 1894 + 28.5. 1916 V ITALIl.
KYBA VÁCLAV * STUDENÁ 1894 + 5.7.1915 V ITALIl.
LOŠEK ANTONÍN * SOBĚNOV 1892 + 11. 11. 1914 V SRBSKU.
MÁDR RUDOLF * CHVALKOVICE 1893 +25.11.1918 V RUSKU.
NOVÁČEK ALOIS * LEDENICE 1898 + 2.7. 1917 V HALIČI
REMTA JOSEF * DOBŘEJOVICE 1890 + 6. 12. 1914 V SRBSKU.
STEFAN VÁCLAV * SENIČKA 1893 + 15. 1. 1915 V UHRÁCH.
ŠTĚPÁNEK ČENĚK * VOLENICE 1891 + 4.12.1914 V SRBSKU.
[ * V OSVOBOZENÉ VLASTI JICH VZPOMÍNÁME * ]
VĚNOVÁNO ABSOLVENTY A ŽÁKY TÉTO ŠKOLY 29. ČERVNA 1930.
ČUTKA RUDOLF

Předposlední řádek, uvedený zde v hranatých závorkách, již neexistuje - byl z desky odstraněn
v období nacistické okupace a dnes je patrný pouze v sotva znatelném otisku.
Odbočka Nezávislé jednoty československých legionářů a Kruhu jejích přátel v Českých Budě
jovicích nechala pořídit kovovou pamětní desku se jmény absolventů zdejšího českého učitelské
ho ústavu, kteří na ruské frontě vstoupili do legií a při boji zahynuli. K jejímu odhalení mělo dojít
na den sv. Václava - 28. září 1938 - po slavnostním průvodu s čestným oddílem prvního pěšího
pluku v čele, ale politické události tomu zabránily. Pět dnů před plánovanou slavností začala
všeobecná mobilisace, 24. září zabralo budovu učitelského ústavu vojsko a usadilo se zde
velitelství divise, několik členů pedagogického sboru nastoupilo vojenskou službu. Předání
pamětní desky bylo tedy odloženo a uskutečnilo se až 31. ledna 1939, pouhé tři týdny před
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příchodem nacistických okupačních vojsk, v tělocvičně učitelského ústavu v ulici Matice školské.
Zatímco původní oslavy se mělo v hojném počtu zúčastnit vojsko, úřednictvo a ostatní veřejnost,
tato náhradní slavnost proběhla jen v úzkém kruhu vyučujících, žáků školy a zástupců Nezávislé
jednotyv československých legionářů a Kruhu jejích přátel generála Aloise Bendy a profesorů
Josefa Ríhy a Václava Klimeše. Pozvání přijal též bývalý ředitel ústavu J. Zikmund. Po
vystoupení smíšeného pěveckého sboru žáků, který přednesl skladbu "Byli jsme a budem",
promluvil generál Benda o výchovném příkladu padlých legionářů, odevzdal řediteli školy
pamětní des~u do péče a připojil k tomu zvláštní listinu společně s podobiznami zahynulých
abiturientů. Reditel ústavu poděkoval představitelům Nezávislé jednoty, vzpomněl na padlé
absolventy, které kdysi sám učil, a slíbil věnovat všechny své síly dobré výchově svých svěřenců.
Komorní slavnost v tělocvičně učitelského ústavu zakončila státní hymna 12). Myšlenka na zří
zení důstojného pomníku padlým v Českých Budějovicích neumlkla ani v letech druhé světové
války. Na podzim 1941 uvažovalo jeho zřízení vládní komisař Friedrich David, vybral vhodné
místo, nechal zhotovit plány a koncem listopadu oslovil místního architekta Ceno Kosaka
s prosbou, aby celý projekt odborně posoudil. Právě z Davidova dopisu Kosakovi se dozvídáme
bližší údaje o jeho záměrech: "Budějovice nemají dosud pomník padlým ve světové válce 19141918. Zanáším se nyní myšlenkou zřídit takový pomník v přízemí Černé věže, kde se mezi zdmi
nachází prostor cca 5 x 5 m s příchodem širokým asi 150 cm. Zde by se dala velmi vhodně umístit
pěkná železná mříž, která by umožňovala přímý pohled na pomník. Slavnosti a přehlídky by se
mohly konat na prostranství mezi kostelem a děkanstvím, kamje nástup od Kněžské ulice". Jak
měl vypadat vlastní památník, však není známo. V únoru 1942 se vládní komisař David ještě
obrátil na výrobce porcelánových dlaždic Risler & Cic v západoněmeckém Herzogenrathu se
žádostí o nabídku sortimentu, neboť měl v úmyslu obložit vnitřek věže barevnou mosaikou, ale
žádné další zprávy se již nezachovaly. Upuštění od tohoto projektu zapříčinila pravděpodobně
zhoršující se hospodářská situace a zřejmě i nedostatek kovových materiálů, jichž by bylo k realisaci památníku zapotřebí. Každopádně však tento Davidův záměr zůstává ojedinělým a zcela
nekonvenčním pokusem o "pomníkové" využití stísněného prostoru v přízemí Černé věže 13).
Po roce 1945 se stalo více aktuálním zřízení pomníku obětem fašismu. V samotných Českých
Budějovicích se tato myšlenka sice ujala velmi brzy po osvobození, její realisace však byla
odkládána více než čtvrt století a nakonec vyzněla do ztracena. Tato situace v mnohém
připomínala vývoj událostí kolem památníku padlým v první světové válce: zatímco v okolních
menších obcích se stavěly skromné, ale důstojné pomníky hned v prvních poválečných letech,
Českobudějovičtí se na podobě a umístění monumentu nemohli dohodnout.
O prvních poválečných "Dušičkách" se v Českých Budějovicích konala tryzna za všechny
popravené a umučené v koncentračních táborech. Dopoledne 1. listopadu 1945 stál na náměstí
velký katafalk se symbolickou rakví, kterou halila československá vlajka: před katafalkem hořel
oheň, kolem něhož se shromáždili pozůstalí, osvobození vězňové, vojsko, legionáři, Sokolové,
Orlové, hasiči, příslušníci Sboru národní bezpečnosti, junáci, baráčníci a žáci zdejších škol.
Úderem desáté hodiny se rozezněl zvuk polnice, vystřídaný vzápětí chvilkou ticha k uctění
památky zesnulých. Předseda Svazu osvobozených politických vězňů Karel Matzner pronesl
zahajovací řeč, načež vojenská hudba zahrála chorál a slova se ujal redaktor V. Němec. Náměs
tím se potom rozlehla Smetanova "Modlitba" v podání pěveckých sborů Foerster a Jindřich,
načež režisér zdejšího divadla J. Vávra zarecitoval báseň "Mrtvým hrdinům" a mimořádnou
atmosféru smuteční slavnosti podtrhla státní hymna. Za hlaholu zvonů pak přijela před katafalk
dělová lafeta, na niž byla přenesena symbolická rakev s věncem. Průvod se přesunul na
prostranství pod Černou věží, kde přesně v místech někdejšího Jirsíkova pomníku stál
symbolický památník obětem let 1939-1945. Byl vyřešen jako symbolický "hrob v dáli" - měl
podobu prostého vysokého kříže se zavěšenou trnovou korunou, byly tu i desky se jmény
zahynulých a uprostřed prostý nápis "Obětem nacismu".
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--Koncem jara 1946 navrhl Syaz osvobozených politických vězňů, společně se Svazem národní
revoluce a místní jednotou Ceskoslovenské obce legionářské, aby byl na městském hřbitově sv.
Otýlie postaven pomník obětem nacistické persekuce, jejichž těla zde spočinula, a stejně tak
i vojákům Rudé armády, kteří zemřeli v Českých Budějovicích 14). U příležitosti čtvrtého výročí
heydrichiády založili členové zdejší odbočky Svazu osvobozených politických vězňů v červnu
1946 zvláštní fond a ustavili k tomuto účelu komisi, která měla s pomocí Sdružení jihočeských
výtvarníků připravit realisaci památníku 15).
Rada městského národního výboru, která projednala tuto záležitost na své schůzi dne 7. června
1946, ponechala možnost umístění památníku na hřbitově na pozdější dobu a prozatím doporučila
soustředit se na zřízení společného pomníku poblíž děkanství 16). Ke stejnému závěru dospěla
i o týden později po opětovné urgenci ze strany zmíněných korporací. Otázka případného zřízení
památníku na hřbitově sv. Otýlie měla být předem pečlivě připravena} 7). Svaz osvobozených
politických vězňů tedy alespoň požádal, aby náklady na pomník pod Cernou věží uhradila obec,
a rada místního národního výboru s tím dne 2. listopadu 1946 souhlasila 18). Nakonec zůstal
u Černé věže pouze zmíněný symbolický "hrob v dáli" z listopadu 1945, u něhož Svaz bojovníků
za svobodu pořádal smuteční vzpomínky u příležitosti svátku Všech svatých a menší slavnosti ve
výročních dnech osvobození 19).
Tento kříž však byl po několika letech odstraněn a záležitost důstojného pomníku obětem druhé
světové války pro město České Budějovice zůstala nevyřešena. Na své aktuálnosti nabyla znovu
u příležitosti oslav dvacátého výročí osvobození. Iniciativa vzešla od Krajského výboru Svazu
protifašistických bojovníků, který koncem jara 1965 zaslal městskému národnímu výboru dopis
se žádostí, aby byla do plánu zařazena též výstavba památníku odboje a obětem fašismu. Zároveň
žádalo zvolení vhodného místa a vypsání umělecké soutěže pro zpracování návrhu. Protože svou
podporu tomuto projektu přislíbil i předseda krajského národního výboru Kouba, rozhodla rada
městského národního výboru dne 16. června 1965, že bude ve spolupráci s Ústředním svazem
architektů a v souladu s územním plánem vybrán prostor pro umístění budoucího pomníku,
a zároveň rozvrhla postup přípravných prací na pět let dopředu: na rok 1966 se počítalo s vyhlášením umělecké soutěže, výběrem nejvhodnějšího návrhu a se zadáním jeho realisace. Stavební
práce však měly být zahájeny teprve roku 1969 a s odhalením památníku se mělo počkat na
oslavy 25. výročí osvobození v květnu 1970. Za zajištění všeho potřebného zodpovídal předseda
komise pro školství a kulturu Jiří Říha 20).
Ve skutečnosti však příprava pomníku během následujícího více než jednoho roku nijak výrazně
nepokročila. Otázka byla znovu otevřena a projednána na zasedání Krajského výboru KSČ v Čes
kých Budějovicích dne 9. listopadu 1966 a o týden později rovněž ve schůzi rady městského národního výboru. První ze jmenovaných orgánů dospěl k rozhodnutí, že má být ustavena odborná
komise pro postavení pomníku a do 15. prosince 1966 předloženo 4 až 5 návrhů najeho umístění,
dále že má být získán souhlas Ústředního výboru KSČ, vypsána soutěž na návrh podoby budoucího památníku a vyřešena otázka jeho financování (předběžně se počítalo s náklady ve výši 200300 tisíc korun).
Členy odborné komise, jíž předsedal František Vondráček, se stalo mimo jiné několik architektů
a výtvarných umělců. V diskusi o umístění památníku padlo několik zajímavých návrhů: jednalo
se například o možnosti postavit jej na místo bývalého Lannova pomníku na okraji městského
parku (tato varianta však byla zamítnuta vzhledem k blízkosti rušné křižovatky), v nově
budovaném sídlišti na Pražském předměstí nebo dokonce v poněkud odlehlé Stromovce 21 ).
Během následujících několika měsíců začala krystalisovat podoba připravovaného památníku
obětem fašismu - mělo se jednat o nepříliš rozměrnou plastiku na podstavci - a zároveň se objevilo několik dalších návrhů na jeho vhodné umístění: jednak náměstí 1. máje (dnešní Senovážné),
dále projektovaný park za Staroměstským hřbitovem na Pražském předměstí, a poslankyně
Rybáková navrhovala postavit pomník podle vzoru jiných měst přímo v historickém centru.
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Zmíněné tři varianty projednávala rada městského národního výboru 15. února 1967. V podstatě
ke každé z nich byly vzneseny technické připomínky; v případě realisace první alternativy by
muselo dojít k přepracování již hotové studie na úpravu náměstí 1. máje, kde by navíc působila
jako rušivý element nadměrná frekvence dopravy, proti umístění za Staroměstským hřbitovem
argumentovali členové odborné komise tím, že není záruka dokončení parkové úpravy tamního
prostoru do roku 1970. František Vondráček potom jménem komise doporučil postavení pomníku
na náměstí 1. máje s poukazem na to, že po vybudování nové komunikace tu bude frekvence
podstatně omezena. Tuto variantu podpořil svou autoritou také předseda městského národního
výboru Bedřich Drajer, takže byla nakonec schválena a účastníkům výtvarné soutěže uloženo,
aby respektovali platnou studii úpravy náměstí 1. máje 22).
Zvláštní komise, která měla v letech 1968-1969 doporučit rozmístění českobudějovických
pomníků, projednávala rovněž otázku památníku obětem fašismu. Výsledkem se stalo konstatování, že prostor náměstí 1. máje by byl pro umístění tohoto monumentu nejvhodnější, ovšem po
určitých úpravách v projektu. O věci diskutovala s přizvanými odborníky dne 9. července 1969
rada městského národního výboru 23). Ve své další schůzi 30. července 1969 schválila, aby byl
pomník obětem fašismu postaven na náměstí 1. máje. Dr. Adolf Rosenkranz navíc považoval za
vhodné, aby se na jeho zřízení podílel i Svaz protifašistických bojovníků 24). Umělecká soutěž na
návrh památníku měla být vypsána po dohodě s Jihočeským krajským národním výborem,
přičemž sochař se měl přizpůsobit již existujícímu projektu úpravy náměstí. Ze soutěže vzešel
vítězně návrh akademického sochaře Jiřího Prachaře a ing. Hermocha z Písku 25). Tento pomník
nakonec nebyl realisován, mimo'jiné pravděpodobně i proto, že v souvislosti se 100. výročím
narození V. I. Lenina bylo náměstí 1. máje zvoleno pro vztyčení Leninova pomníku, politicky
zřejmě závažnějšího než památník obětem fašismu. Ještě roku 1975 proběhla soutěž o nejlepší
výtvarný návrh na "Památník odboje proti fašismu v Českých Budějovicích", ale tím také tato
snaha skončila 26).
Nové úvahy o možnosti zřídit konečně důstojný pomník obětem obou světových válek, který by
byl zároveň věnován i obětem komunismu, se zrodily počátkem devadesátých let. Roku 1993
proběhla architektonická soutěž a vypracováním odborné studie byl pověřen architekt Heteš.
Předběžný rozpočet předpokládal náklady ve výši zhruba 1,5 milionu korun, jako jedno z nejvhodnějších míst k situování pomníku se opět zdálo Senovážné náměstí. Především pro nedostatek finančních prostředků se však tato myšlenka prozatím nedočkala realisace. Jihočeské
metropoli tedy dodnes chybí "ústřední" pomník všem obětem nacistické persekuce ajejichjména
jsou nebo byla rozptýlena na několika pamětních deskách po celém městě. Zvláštní pomníček
připomíná občany popravené za heydrichiády, své pomníky mají také českobudějovičtí Židé.

IX. 2. Pamětní desky na úřadech
Oběťmi nacistické persekuce se stali například dva bývalí zaměstnanci českobudějovického
okresního úřadu: rada politické správy Dr. Antonín Mayer, jenž byl zatčen krátce po svém
přeložení do Mnichova Hradiště a zahynul v koncentračním táboře Osvětimi, a vrchní komisař
technického oddělení ing. Josef Končický, kterého zatklo gestapo přímo ujeho pracovního stolu.
Kompetence dosavadního okresního úřadu převzal roku 1945 okresní národní výbor, který pak
nechal ve vestibulu své budovy na Lidické třídě Č. 2 zřídit pamětní desku zmíněným dvěma
úředníkům. Její slavnostní odhalení proběhlo 4. května 1946 před polednem a bylo zahájeno
Smetanovým sborem "Modlitba" v podání Pěveckého sdružení Foerster. Přítomné pak uvítal
předseda závodních rad Václav Augustin, následovaly vzpomínkové řeči předsedy okresního
národního výboru Dr. Šandy a knihkupce Nováka za Svaz osvobozených politických vězňů.
Zástupce předsedy ONV potom vzal desku do ochrany. Pietního aktu se kromě zaměstnanců a
čelných funkcionářů ONV zúčastnili i zástupci Sboru národní bezpečnosti, krajského soudu,
finančního ředitelství a vojenského velitelství. Malá slavnost byla zakončena státní hymnou 27).
Pamětní deska visí na svém původním místě dodnes, má rozměry 88 x 56 cm a nese nápis:
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PAMÁ TCE NAŠICH SPOLUPRACOVNÍKŮ, UMUČENÝCH
V NĚMECKÝCH KONCENTRAČNÍCH TÁBORECH
ANTONÍN MAYER
RADA POLITICKÉ sPRÁVY
+ 1. 2. 1886 + 17. 2. 1942
V OSVĚČIM1.

ING. JOSEF KONčICKÝ
VRCHNÍ TECHNICKÝ KOMISAŘ
+ 30.5.1891 + 17.12.1944
V BUCHENWALDU.

ZAMĚSTNANCI OKRESNÍHO NÁRODNÍHO VÝBORU
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH.

K nejaktivnějším příslušníkům odboje patřili pracovníci

českobudějovických

pošt; na území

Čech a Moravy zahynulo během let nacistické okupace celkem 517 poštovních zaměstnanců

a z tohoto počtu plných 43 pracovalo v Českých Budějovicích. Přestože k poštám se upínala
mimořádná pozornost gestapa, podařilo se zdejším úředníkům zorganisovat odbojové skupiny,
které pak pomáhaly při rozšiřování letáků a přepravě osob do zahraničí, zadržovaly udavačské
dopisy a varovaly udávané. Jako první byl ze zdejší hlavní pošty v dubnu 1941 zatčen revident
Vladimír Wildt a následovali další; hromadné zatýkání nastalo především na přelomu srpna a září
1942, krátce po atentátu na Heydricha. Naprostá většina ze zatčených úředníků zahynula v první
polovině roku 1943.
K uctění jej ich památky byla na vněj ší fasádě hlavní pošty dne 1. listopadu 1945 odhalena deska
z tmavé leštěné žuly, zasazená ve světlém žulovém rámu 28). O její zřízení se zasloužila závodní
rada a závodní odborová organisace poštovního úřadu České Budějovice 1. Stojí za zaznamenání,
že pietní akt odhalení byl vysílán českobudějovickým rozhlasovým studiem. Pamětní deska nese
vytesaný nápis:
PAMÁTCE ZAMĚSTNANCŮ TOHOTO ÚŘADU,
UMUČENÝCH NACISTY:
BOHÁČEK JOSEF revident

* 16.8. 1885
+ 9.3. 1945

ČERMÁK VAVŘINEC revident

* 15.6.1899
+ 2.6. 1943

ČERNÝ JOSEF asistent

* 24. 6. 1906

ČIHÁK LADISLAV tajemník

* 24. 5. 1900

+ 28.2. 1943
+ 28.2. 1943

FILIPOVÁ HELENA adjunktka

* 12. 8.

1906

+ 7.3. 1943
ING. JAVŮREK VÁCL. vrch.t.komisař

* 13.3.1900

+ 2.6.1943
KOSTOHRYZOV Á JIŘ. adjunktka

* 5.4. 1909

+ 11. 4. 1943
KOUŘILOVÁ BLAŽ. adjunktka

* 16.3.1912

+ 4.3. 1943
NEKOV ÁŘOV Á MIL. asistentka

* 9.12. 1901

+ 16.2. 1943
NOVOTNÁ MARIE asistentka

* 16.5. 1901
+ 17.2.1943

KARBULKOV Á M. pošt. pom.

* 23. 6. 1911

+ 8. 3. 1943
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* 26. 2.

OKTABEC LADISL. tajemník

1900

+ 10.2. 1943

* 30.11. 1894

PENIŠOV Á BARB. revidentka

+ 28.2. 1943
ING. PEČENKA ROM. vrch.t.komisař

* 30. 7. 1892
+ 1. 3. 1943

* 8.10. 1907

PITRA FRANTIŠEK akcesista

+ 5.4. 1943
PODRUHOVÁ VĚNC. adjunktka

* 1. 4. 1894
+ 24.2. 1943

* 19.8.1900

RODL BERNARD asistent

+ 15.6. 1942
ING. SALÁK MILOSL. vrch.komisař

* 11.12. 1906
+ 17.2. 1943

* 1. 9. 1902

VÁCHA JOSEF asistent

+ 1. 3.1943

* 11. 6.

WILDT VLADIMÍR revident

1898

+ 4.11. 1943
WIMMER BOHUSL. vrch.tajemník

* 8.7.1899

+ 25.7. 1943
země, kleč

v jejich katafalku,
pij hrůzu modliteb a lání,
pij krev, jež tekla u popravčích špalků
v čas sedmibolestného umírání,
v čas oděný ve tvrdou smrti strůj!
Ty, země s Vltavou, na bratry pamatuj!
Ty,

Podobné osudy sdíleli také příslušníci odboje na nádražní poště. Jejich památku připomněla závodní rada společně s odborovou organisací zřízením bronzové desky na fasádě úřadu. K jejímu
slavnostnímu odhalení došlo v neděli 7. října 1945 za přítomnosti pozůstalých, zaměstnanců
českobudějovických pošt, zástupců okresního a místního národního výboru, hasičů, korporací,
politických stran, vojenské posádky a presidiálního šéfa ministerstva pošt Dr. J. Fritze. Pozvaní
zasedli na zvláštní tribuně, před níž utvořili uniformovaní poštovní zaměstnanci a hasiči čestný
špalír. Přítomné uvítal místopředseda závodní rady V. Brajer, načež byla památka zesnulých
uctěna minutou ticha. Pěvecké sdružení Hlahol za řízení Františka Ambrože zazpívalo Prausův
"Chorál Čechů" a mimořádnou důstojnost chvíle ještě umocnil kvartet lesních rohů. Ilegální
činnost pracovníků tohoto úřadu vylíčil poštovní tajemník L. Stejskal a přednosta poštovního
úřadu Čestmír Hetzl provedl vlastní odhalení desky. Následoval proslov předsedy odborové rady
1. Vondryse, předsedy místního národního výboru MUDr. Rudolfa Bureše, zástupce okresního
národního výboru Dr. Mládka a nakonec také řeč již připomenutého presidiálního šéfa Fritze
a dalších. Tak jako většinu podobných slavností, završila i tento pietní akt státní hymna 29).
Bronzová pamětní deska o rozměrech 60 x 75 cmje umístěna na přední fasádě nádražní pošty
a nese plastickými písmeny provedený nápis:
PAMÁTCE ZAMĚSTNANCŮ TOHOTO
ÚŘADU UMUČENÝCH NACISTY.
+
Anděl Josefpošt.taj. 42 r. 5. 3. 1943
Bezděka František pošt.zříz. 50 r. 26. 2. 1943
Černý Petr vrch.pošt.taj. 41 r. 21. 9. 1944
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Daněk Rudolfpošt.asist. 44 r. 2. 3. 1943
Formánek Jaroslav pošt.taj. 43 r. 22. 2. 1943
Franěk Karel pošt.taj. 39 r. 5. 3. 1943
Haikl František pošt.posel45 r. 22. 2. 1943
Hnilička Josefpošt.podúř. 48 r. 2. 3. 1943
Hořejší Jan pošt.asist. 42 r. 11. 3.1943
Hořejší Vojtěch pošt.taj. 38 r. 20. 2. 1943
Junek Josefpošt.podúř. 56 r. 22. 2. 1943
Kovařík Václav pošt.kontr. 48 r. 4. 3. 1943
Lepša František pošt.adj. 37 r. 1. 3. 1943
Matouš František pošt.řed. 62 r. 24. 3. 1945
Miněk Jan pošt.adj. 32 r. 15.2. 1943
Pavlík Rudolf pošt.taj. 39 r. 22. 4. 1943
Pražák Tomáš pošt.adj. 34 r. 15.2.1943
Tomášek Augustin pošt.posel43 r. 6. 3. 1943
Trnka František pošt.revid. 39 r. 2. 3. 1943
Týmal František vrch.pošt.taj. 44 r. 9. 3. 1945
Urban Jan pošt.taj. 41 r. 20. 2. 1943
Velický Karel vrch.pošt.taj. 52 r. 17.2.1943
Zacharda Martin pošt.asist. 48 r. 20. 2. 1943
Oběti z řad českobudějovických advokátů a zaměstnanců justiční a právní služby byly připome
nuty 27. září 1947 odhalením pamětní desky ve vestibulu justičního paláce. Dopolední slavnost
zahájil svým vystoupením Pěvecký sbor Hlahol, po němž následoval proslov presidenta krajského soudu JUDr. Františka Pizingera, který mimo jiné přečetl pozdrav ministra spravedlnosti Dr.
Drtiny. Jménem soudních zaměstnanců potom promluvil okresní soudce JUDr. Miloš Muhlstein
a jménem advokátů JUDr. Jindřich Autengruber. Po vlastním odhalení desky byl pietní akt
zakončen státní hymnou. Mezi účastníky slavnosti bychom potkali řadu oficiálních hostů
- k nejvýznamnějším patřil president Zemského soudu v Praze JUDr. Růžička 30).
Pamětní desku nechala pořídit místní odborová skupina zaměstnanců justiční a právní služby
společně s advokáty obvodu českobudějovického krajského soudu. Je zasazena ve vstupním
vestibulu justičního paláce, po levé straně naproti vrátnici. Jedná se o rozměrnou pamětní desku
z tmavé leštěné žuly, zhotovenou zdejším kamenickým mistrem Josefem Křivánkem; přes její
horní hranu je připevněna mramorová destička s kovovým malým znakem Československé
republiky. Deska o rozměrech 120 x 188,5 cm nese nápis:

PAMÁTCE
OBĚTÍ NACISMU
1939-1945
ADOLF BLACK, KANCEL. OFICIANT
JUDR KAREL FRIEDMANN, ZEMSKÝ SOUDCE
JUDR HYACINT JAHN, ZEMSKÝ SOUDCE
VÁCLAV POLANECKÝ, INSPEKTOR VĚZ. STRÁŽE
ZDENĚK RÁBL, AUSKULTANT
JUDR LUDVÍK RYCHETNÍK, ZEMSKÝ SOUDCE
JUDR BEDŘICH SACHS, ZEMSKÝ SOUDCE
JUDR JAN SAZYMA, PRESIDENT KRAJ. SOUDU
ADVOKÁTI:
JUDR RUDOLF BERMANN
JUDR RODERICH ERBMANN
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JUDR ZDENĚK GRĎNFELD
JUDR HUGO GUTTMANN
JUDR VLADIMÍR HUSPEKA
JUDR LADISLAV KLICMAN
JUDR BEDŘICH MAYER
JUDR VIKTOR METZL
JUDR FRANTIŠEK NAUŠ
JUDR ARNOŠT REINER
JUDR JAN SCHWARZ
JUDR VLADIMÍR SVOBODA
JUDR BEDŘICH THEINER
JUDR SVATOMÍR ZIKMUND
J-KŘIVÁNEK

Pět obětí na životech zaznamenalo také českobudějovické policejní ředitelství: dva zaměstnanci
byli popraveni za heydrichiády v Táboře a tři umučeni v koncentračních táborech. Po osvobození
se dosavadní policie transformovala na Sbor národní bezpečnosti, který převzal i budovu
někdejšího policejního ředitelství na Pražské třídě Č. 5. Právě v interiéru tohoto objektu došlo 2.
července 1946 k odhalení pamětní desky za přítomnosti pozůstalých, zástupců úřadů a policistů.
Pietní akt byl uveden chorálem lesních rohů a krátkým proslovem předsedy zaměstnanecké rady
ředitelství Sboru národní bezpečnosti Jana Soukupa. Místopředseda zdejší odbočky Svazu
osvobozených politických vězňů Karel Matzner zhodnotil podíl zemřelých na odbojové činnosti a
místopředseda okresního národního výboru O. Nový je vyzdvihl jako příklad neohroženosti,
obětavosti a lásky k vlasti. Strážmistr Kafka a inspektor Ciegler potom vzpomněli na lidské
stránky svých zahynulých kolegů, načež ředitel úřadu Dr. Karel Mainer převzal pamětní desku do
ochrany a smuteční vzpomínka byla zakončena státní hymnou 31).
Mramorovou pamětní desku zhotovila místní kamenická firma Václava Háry podle návrhu
zaměstnanecké rady. Je umístěna na hlavním schodišti budovy, mezi prvním a druhým
poschodím, v mělké nice ve zdi, a má rozměry 70 x 57 cm. V ozdobném rámu, skládajícím se z
motivu lipových větviček a malého státního znaku, jsou vyryta jména zemřelých zaměstnanců
policejního ředitelství:

BEDRNA FRANTIŠEK
POLICEJNÍ KAPITÁN
* 13. 1. 1907
+ 3.7.1942 TÁBOR

ČEJKA FRANTIŠEK

POLIC. AKT. ADJUNKT
* 5. 3. 1912
+ 13. 5. 1943 OSVĚČIM

BENEŠ FRANTIŠEK
KANCELÁŘSKÝ POMOCNÍK

* 9. 12. 1912

+ 7. 4. 1942 FLOSSENBŮRG
KORANDA FRANTIŠEK
* 24. 11. 1909
+ 2.5.1945 DACHAU

KALMA BOHUMÍR
* 12. 10. 1907
+ 2.7.1942 TÁBOR

POLOŽILI SVÉ ŽIVOTY ZA SVOBODU VLASTI.
JEJICH HRDINSKÁ OBĚŤ BUDIŽ PŘÍKLADEM
NÁM I BUDOUCÍM!
V.HÁRA
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Mezi oběťmi nacistické persekuce byli rovněž někdejší zaměstnanci města. Jejich památka měla
být uctěna zřízením monumentální pamětní desky, umístěné na podestě hlavního schodiště nebo
v prvním patře radnice. Již 17. ledna 1947 o tom rozhodla rada místního národního výboru
a zároveň pověřila jejím vyhotovením sochaře Františka Mrázka a architekta Šestáka 32). Na
přelomu let 1947 a 1948 bylo představiteli místního národního výboru a zaměstnanecké rady
rozhodnuto, že desku podle návrhu ing. arch. Trčky zhotoví sochař František Mrázek 33).
Koncem června 1948 předložilo regulační oddělení radě místního národního výboru k posouzení
tři různé návrhy na vyhotovení pamětní desky: první variantu zpracoval již zmíněný ing. arch.
Trčka se sochařem Mrázkem aj ednalo se o podélnou desku, jež měla být umístěna na podestě
hlavního vstupního schodiště v prvním patře radnice. Autory druhé varianty, která počítala
s osazením desky v hale prvního patra před kanceláří předsedy místního národního výboru, se
stali architekt Šesták a sochař Mrázek. Třetí alternativa pocházela rovněž ze Šestákovy dílny
a od obou předchozích se lišila neobvyklostí pojetí: mělo jít o dubovou pamětní desku s vyrytými
jmény, vsazenou do kanelované segmentové niky a umístěnou rovněž v hale.
Členové rady místního národního výboru se ve své schůzi 25. června 1948 rozhodli pro první
z předložených návrhů, přestože rozpočet na jeho realisaci dosahoval největší výše (50.000 Kčs)
34). V listopadu 1951 zdejší odbočka Svazu bojovníků za svobodu vyzvala představitele
jednotného národního výboru ke zřízení pamětní desky zaměstnancům města na radnici. Rada
jednotného národního výboru však ve své schůzi 28. listopadu 1951 tuto záležitost uzavřela
konstatováním, že dle sdělení ministerstva vnitra není přípustné umisťovat pamětní desky na
veřejných budovách 35). Ke zřízení a odhalení desky na českobudějovické radnici tedy nakonec
nikdy nedošlo.

IX. 3. Pamětní desky a pomníček na nádraží
Léta druhé světové války zaplatilo svým životem také množství zaměstnanců železnice. Byli
uctěni pamětní deskou, odhalenou v pondělí 28. října 1946 dopoledne přímo ve vestibulu
českobudějovického vlakového nádraží. Iniciátorem jejího zřízení tu byla Závodní odborová
skupina zaměstnanců v železniční dopravě v Českých Budějovicích 36). Pietní slavnost zahájil
Fibichův "Poem" v podání hudby pana Egnera, pak promluvil předseda kulturní komise závodní
rady Adam, předseda místní podnikové rady Vančura, zástupce závodní rady Kolařík, za Svaz
osvobozených politických vězňů redaktor Němec, za ministerstvo dopravy ministerský rada Dr.
Sekyra a nakonec předseda oblastní podnikové rady z Plzně Mašek. Po recitaci Bartuškovy básně
"Hrana znějící minulosti", jejíž úryvek si můžeme přečíst přímo na desce, převzal pamětní desku
do péče tehdejší přednosta českobudějovické železniční stanice Janouš. Pietního aktu se účastnili
někteří političtí představitelé, mezi nimi například poslanec Československé strany lidové Josef
Plojhar 37).
Rozměrná deska (205 x 293 cm), zasazená ve zdi vpravo od vchodu k nástupištím, je vyrobena
ze světlého mramoru. Nápis byl původně proveden kovovými písmenky; u pěti osob však nebyla
známa přesná data úmrtí, a tento údaj proto ujejichjména chyběl. Během několika desítek let
některá z písmenek opadala nebo byla odlámána, a v polovině devadesátých let se proto
zaměstnanci železnice rozhodli desku pietně obnovit. Prostřednictvím denního tisku vyzvali
českobudějovickou veřejnost ke spolupráci při zjišťování chybějících dat a díky tomu se nakonec
skutečně podařilo všech pět letopočtů doplnit. Původní kovová písmenka byla na jaře 1995
sejmuta a nahrazena nalepenými, která proti poškození chrání velké plexisklo. Pamětní deska
nese nápis (dodatečně doplněná data uvedena v hranatých závorkách):
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OTISKY PRSTŮ, JEŽ JSTE ZANECHALI
NA ČERNÉM ŽELEZE, JEŽ PRACÍ HŘMÍ,
ČAS ZAPOMNĚNÍ NIKDY NEZAHALÍ,
VY MRTVÍ ZŮSTANETE S NÁMI ŽIVÝMI.
JOSEF BARTUŠKA.
ČESKOBUDĚJOVIČTÍ ŽELEZNIČÁŘI
OBĚTEM NACISMU

1939-1945
BAKULE MATĚJ
BREJŽEK MATOUŠ
BROŽ MATĚJ
BUREŠ JAROSLAV
ČTVRTNÍK JAROSLAV
DVOŘÁK FRANTIŠEK
HONSA VOJTĚCH
JAROLÍMEK SILVESTR
JINDRA JOSEF
KOLÁŘ KAREL
KORANDA EDUARD
LUKEŠ BŘETISLAV
MAREŠ JOSEF
MLADÝ ANTONÍN

*

*

+

1872 -[1944]
1902 - 1944
1881 - 1945
1904 - 1944
1894 - 1942
1891 - 1945
1881 - 1945
1905 -[1945]
1881 - 1944
1900 - 1942
1902 - 1943
1895 - 1945
1895 -[1945]
1888 - 1942

NEUBAUER BOHUMIL
NOVÁK JAN
NOVOTNÝ VRATISLAV
PICEK FRANTIŠEK
RYBA JAROSLAV
STUDNIČKA LADISLAV
SVOBODA JAN
ŠAFRÁNEK KAREL
ŠINDELÁŘ VÁCLAV
INŽ.TAIMR JAROSLAV
TESAŘÍK ALOIS
UHLÍŘ KAREL
WESSEL Ý EDUARD

+

1890 - 1943
1904 -[1945]
1902 - 1942
1890 - 1944
1896 - 1942
1891 - 1945
1888 - 1942
1895 - 1944
1874 -[1944]
1886 - 1945
1895 - 1945
1903 - 1944
1893 - 1942

V neděli 4. ledna 1947 byla v potravním skladišti zaměstnanců Československých státních drah
odhalena pamětní deska předsedovi potravního družstva Josefu Jindrovi a místopředsedovi
Jaroslavu Čtvrtníkovi, kteří zahynuli v nacistických koncentračních táborech. Smuteční slavnost
za přítomnosti příslušníků rodin obou umučených zahájil řečník Zwiefelhofer, následovaly
proslovy zástupců družstva, závodní rady, podnikové rady a železničních zaměstnanců. Zásluhy
zemřelých funkcionářů ocenil také představitel Svazu osvobozených politických vězňů. Pamětní
deska byla zasazena přímo v někdejší pracovně J. Jindry a J. Čtvrtníka 38).
Zaměstnanci českobudějovického nádraží rovněž pietně uctili památku svých druhů, kteří
zahynuli při spojeneckém náletu na zdejší železniční uzel ve dnech 23. a 24. března 1945. Již
během dubna téhož roku připravili smuteční výzdobu v objektu výtopny, mnohem později pak
odhalili skromný pomníček. Ten existuje dodnes, má výšku 150 cm a stojí v areálu nákladového
nádraží, v parkově upraveném prostoru před sídlem správy depa. Najeho čelní straně, obrácené
k východu, čteme nápis:
ČEST PAMÁTCE
PRACOVNÍKŮM ZÁVODU,
KTEŘÍ POLOŽILI SVŮJ ŽIVOT
PŘI LETECKÉM NÁLETU
23. A 24. BŘEZNA 1945

IX. 4. Pamětní desky a pomníčky v průmyslových podnicích
Také několik významných českobudějovických továren uctilo památku svých zemřelých zaměst
nanců. Vedle hlavního vjezdu do Hardtmuthovy tužkárny (nyní Koh-i-noor, F. A. Gerstnera 10)
byla odhalena bronzová deska, nesoucí v levém horním rohu reliéf mužské postavy zapletené
v ostnatých drátech a ve spodní části motiv trnového věnce a přetrženého řetězu. Pamětní deska
má rozměry 59 x 68 cm a čteme na ní nápis:
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UŽ NEBUDOU DRÁTY
NIKDY CO SMRTI HRAD,
UŽ NEBUDE V NICH VĚZEŇ
SVŮJ HOŘKÝ LOS JIŽ HRÁT.
JOSEF * 24.11.1893 + 9.2.1945 BUCHENWALD
VONDRÁŠEK FRANT. * 10.5.1916 + 10.9.1943 Č. B. GESTAPO
VIKTORIN BOHUMÍR * 28.10.1910 + 27.4.1945 FLOSSENBŮRG
JANOCH JOSEF * 15.3.1906 + 1.5.1945 FLOSSENBŮRG
HORKA KAREL * 2.11.1887 + 27.3.1945 TEREZÍN
ŘEZNíčEK KAREL * 1.9.1906 + 7.3.1945 FLOSSENBŮRG
GRAMAN FRANT. * 30.11.1900 + 8.3.1945 BERGENBELZEN
ŠAFRÁNEK JOSEF * 23.8.1903 + 18.1.1943 ANTIFAŠISTA
ČEČKA

1939
1945
Na administrativní budově tabákové továrny byla zřízena bronzová pamětní deska podle návrhu
akademického malíře a profesora zdejší stavební průmyslové školy Jana Bulíře. Její odhalení
proběhlo v rámci oslav 75. výročí "tabáčky" začátkem října 1947 a při této slavnostní příležitosti
se ujal slova zástupce ROH Valenta a předsedkyně závodní rady Greinerová. Pěvecký sbor
Jindřich společně se závodní hudbou přednesly smuteční chorály a čestná rota vojska vzdala
zemřelým zaměstnancům čest za doprovodu státní hymny. Odhalení se zúčastnila delegace
místního národního výboru, legionářů, zástupci Svazu osvobozených politických vězňů a další
39).
Pamětní deska visí na svém místě dodnes, má celkovou velikost 84 x 70 cm a jejím hlavním
motivem je ústřední reliéf dvou zkřížených rukou ovinutých ostnatým drátem. Nápis zní:
RICHARD KLOUDA
narozen 25.10.1901 v Praze,
zemřel v konc.táboře
Ravensbrtick
28.září 1942

JOSEF LANGER,
narozen 6.4.1893
v D.Dobroni, zemřel
v konc.táb. Dachau
17.února 1944.

UMÍRALI S VÍROU,
ŽE PRAVDA ZVÍTĚZÍ.
V prvním poschodí budovy Jihočeských elektráren na třídě maršála Malinovského (dnes opět
Lannova) byla 7. května 1946 odhalena pamětní deska zahynulých zaměstnanců této firmy:
jedenáct z nich nalezlo smrt v koncentračních táborech a dvanáctý padl během květnového
povstání na pražských barikádách. Pietní akt proběhl za účasti pozůstalých, zástupců okresního
národního výboru, závodních rad českobudějovických podniků, Svazu osvobozených politických
vězňů a důstojníků zdejší posádky. Přítomné uvítal Rudolf Čejka, který pak předal slovo
M. Seidlovi, ing. Burianovi, tajemníku ROH Šváchovi a inspektoru Tondlovi, aby promluvili
o životě a osudech obětí. Jak bylo u podobných vzpomínkových akcí obvyklé, rozcházeli se
účastníci po doznění státní hymny 40). Těsně vedle této pamětní desky byla odhalena i menší
deska připomínající českobudějovického rodáka, letce Františka Marka (1913-1940), jenž při
operačním letu během bitvy o Anglii nalezl smrt v troskách svého stíhacího letounu Spitfire 41 ).
Památku pilota Marka uctívali zaměstnanci Jihočeských elektráren i jiným způsobem: například
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v roce 1947 uspořádali na jeho počest běžecký závod na zdejším stadionu.
V polovině devadesátých let prošla správní budova elektráren (dnes působících pod názvem
Jihočeská energetika) na Lannově třídě náročnou rekonstrukcí, v jejímž rámci byly nově
zasazeny také obě pamětní desky. Nacházejí se ve druhém patře, na zdi chodby přímo naproti
výtahu. Černá kovová deska obětem fašismu má rozměry 116 x 85 cm a vyniká na ní zlatými
písmeny provedený nápis:
PAMÁTCE ZAMĚSTNANCŮ NAŠEHO
PODNIKU, UMUČENÝCH NACISTY.
FROJDA VÁCLAV ŘEDITEL * 16.9.1898 + 9.7.1942 GROSS-ROSEN
HOLEŠOVSKÝ VÁCLAV ÚŘEDNÍK * 25.9.1893 + 9.2.1942 OSVĚČIM
JALOVECKÝ JAN ÚČETNÍ * 16.5.1901 + 20.2.1943 OSVĚČIM
KLEČKA KAREL ÚŘEDNÍK * 20.6.1908 + 12. 3.1943 OSVĚČIM
KNITL JOSEF ZÁMEČNÍK * 28.5.1898 + 5.5.1945 REVOLUCE PRAHA
NOVÁK BOHUMIL ELEKTROMONTER * 4.10.1914 + 2.9.1942 STADELHEIM
ING.OPPEL LUDVÍK VEDOUCÍ ELEKTRÁRNY * 24.6.1888 + 18.3.1943 OSVĚČIM
SMÍŠOVSKÝ BOHUMÍR DĚLNÍK * 20.10.1923 + 5.5.1945 TEREZÍN
SOUČEK KAREL ÚŘEDNÍK * 8.2.1891 + 2.6.1943 OSVĚČIM
VOŠTA JAROSLAV ÚŘEDNÍK * 8.4.1905 + 20.2.1943 OSVĚČIM
VÝBORNÝ JAROSLAV ŘEDITEL * 7.3.1892 + 16.5.1945 ZWICKAU
WOLF FRANTIŠEK DĚLNÍK * 10.12.1912 + NEZNÁMO KDE
MY VŠICHNI ZEMŘELI, ABY NÁŠ NÁROD MOHL ŽÍT.
VÁS, KTEŘÍ JSTE SE DOČKALI SVOBODY PROSÍME:
"ŽIJTE TAK, ABY NAŠE OBĚŤ NEBYLA MARNÁ."
Napravo od ní visí Markova pamětní deska ze stejného materiálu o rozměrech 52 x 32 cm.
K jejímu hornímu okraji je připevněn odznak, který užívali českoslovenští letci v Anglii za druhé
světové války. Nápis na desce zní:
V HRDINNÉM BOJI ZA VLAST OBĚTOVAL SVŮJ MLADÝ ŽIVOT
FRANTIŠEK MAREK,
ROTMISTR ČSL. LETECTVA V ANGLII.
PADL JAKO STlHACÍ LETEC V PAMÁTNÉ BITVĚ O ANGLII
DNE 14. ZÁŘÍ 1940.
Další deska byla po druhé světové válce odhalena vedle hlavního vstupu do areálu smaltovny
Sfinx. Visí zde dosud, je zhotovena z černé leštěné žuly, má rozměry 50 x 101 cm a nápis
připomíná oběti fašismu z řad zaměstnanců této továrny:
KOLÁŘOV Á JOSEF A
NAR. 30. 12. 1892
UMUČENA V OSVĚTIMI - ÚNOR - 1943

MOROPETR
NAR. 6. 8. 1897
POPRAVEN V TEREZÍNĚ 2.5. 1945
PISKAČ VÁCLAV

NAR. 21. 10. 1883
UMUČEN V BAYRUTHU 10.4.1944
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ŠTĚPÁN RUDOLF

NAR. 15.2. 1910
UMUČEN VE STRAUBINGU 20. 6. 1943
Zaměstnanci českobudějovické

papírny se s morálním závazkem vůči svým zemřelým spolupravyrovnali zřízením důstojného pomníčku před vjezdem do továrny na konci Papírenské ulice. Jeho okolí vkusně upravili vysázením několika okrasných keřů a bříz. Vlastní památníčekje tvořen dvěma vztyčenými plochými kameny, mezi nimiž vyčnívá do výšky 120 cm
kamenný hranol s připevněným kusem ostnatého drátu a s plechovým nástavcem určeným
původně k zapalování ohně. Na větším z obou plochých kamenů je zasazena mramorová deska
s nápisem:
covníkům

NA VĚČNOU PAMÁTKU
ZAMĚSTNANCŮ TOHOTO ZÁVODU,
KTEŘÍ ZAHYNULI VINOU NACISTŮ
V ÁCLA V BAŽIL
* 2. 9.1894 - + 6.6.1944 V BUCHENWALDU
JAN ŠTURMA

* 29. 4.1909 - + 23.1. 1943 VE STRAUBINGU
IX. 5. Pamětní desky ve školách
Na Jirsíkově gymnasiu si připomněli profesora Karla Šatala, popraveného roku 1942. Jeho
pamětní deska byla odhalena 8. března 1946 ve vestibulu gymnasiální budovy na rohu dnešních
ulic Fráni Šrámka a Jírovcovy, přičemž slavnostní řeč pronesl někdejší Šatalův kolega ajeho
uvádějící profesor Jaroslav Škorpil. Šatalovská tradice zůstala na tomto vzdělávacím ústavu
velmi silná a mezi lety 1971-1991 dokonce škola nesla jméno svého bývalého profesora 42).
Pamětní deska o rozměrech 72 x 132 cmje vsazena do mělké niky, orámované štukovou
výzdobou, a nese nápis:

mučedníka,

PAMÁTCE
padlého za svobodu vlasti:

ST. PROFESOR
KAREL ŠATAL,
nar. 14. dubna 1915 v Praze.
Byl zatčen ve škole 17. března 1941,
odsouzen k smrti dne 17. července 1942
a popraven.
Na své mrtvé nezapomněli ani představitelé českého státního reformního reálného gymnasia
v České ulici. Nad schodištěm v prvním patře školní budovy odhalili dne 23. května 1946 za
přítomnosti zástupců veřejných úřadů a všech škol pamětní desku obětem z řad zdejšího
pedagogického sboru a studentů, pořízenou za finančního přispění veřejnosti 43). Hosty pietního
aktu uvítal ředitel ústavu František Pech, načež došlo k vlastnímu odhalení desky zástupci
studentské samosprávy. Slova se pak ujal okresní školní inspektor Emanuel Drobil, za Jihočeské
divadlo prof. Jaroslav Hurt a za studenty gymnasia L. Dobrovský. Vzpomínkovou slavnost
doplňovaly recitace a hudební vložky 44).
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Bronzová deska má rozměry 65 x 98 cm a nápis:
NAŠI MUČEDNÍCI PADLÍ
ZA SVOBODU VLASTI:
PROF. RUDOLF STRNAD, ZAT.SPRÁVCE ÚSTAVU.
NARODIL SE 3.DUBNA 1891 V Č.BUDĚJOVICÍCH. NA ZDEJšíM ÚSTAVĚ PŮSOBIL OD 1.ZÁŘÍ 1923. DNE 23.KVĚTNA 1942 O 11.HODINĚ
DOPOLEDNÍ BYL ZATČEN NĚMECKOU TAJNOU STÁTNÍ POLICIÍ
A VĚZNĚN V KONCENTRAČNÍM TÁBOŘE OSVĚTIMI, KDE JEŠTĚ
PŘED VYNESENÍM ROZSUDKU ZEMŘEL 5.ZÁŘÍ 1942.
PROF. DR.JOSEF STEJSKAL
NARODIL SE 3.BŘEZNA 1897 V LEDENICÍCH. NA ZDEJŠÍM ÚSTAVĚ PŮSOBIL OD l.zÁŘÍ 1929. DNE 4.ČERVNA 1942 O 8.HODINĚ
RANNÍ BYL ZATČEN, ROZSUDKEM STANNÉHO SOUDU V PRAZE
ZE DNE 16.ČERVNA 1942 ODSOUZEN K TRESTU SMRTI A TÉHOŽ DNE ZASTŘELEN.
STUDUJÍCÍ HARRY KENDE
NARODIL SE 24.BŘEZNA 1927 V Č.BUDĚJOVICÍCH.
JAKO ŽID BYL V ROCE 1940 VYLOUČEN Z DALŠÍHO STUDIA.
ZEMŘEL 8.BŘEZNA 1945 VE FLOSSENBURGU, KAM BYL DOPRAVEN JAKO NEMOCNÝ TYFEM Z KONCENTRAČNÍHO TÁBORA V TEREZÍNĚ.
NEZAPOMENEME!
Dalším vzdělávacím ústavem, kde uctili památku svých zemřelých, se stalo Zátkovo státní reálné
gymnasium, které sídlilo v dnešní ulici Fráni Šrámka Č. 9. Ve čtvrtek 6. června 1946 dopoledne
byla ve školní budově odhalena deska profesora Miloslava Faita, jenž si za svou odbojovou
činnost vysloužil pobyt v káznici, vrátil se domů s podlomeným zdravím a čtvrt roku po
osvobození zemřel. Pietní akt za účasti manželky, dcery a přátel zesnulého, zástupců vojska,
úřadů, škol a Sokola zahájil ředitel ústavu ing. František Hořejší. Faitův život a osud připomněl
jeho bývalý kolega prof. Antonín Schon, o jeho práci v odboji pohovořil místopředseda zdejší
odbočky Svazu osvobozených politických vězňů K. Matzner. Malá vzpomínková slavnost byla
doprovázena smutečním sborem v podání studentů gymnasia a recitacemi jednoho ze studentů.
Nakonec ředitel převzal desku do správy ústavu a zazněla státní hymna 45).
Obětmi nacistické persekuce se stali rovněž dva profesoři zdejší stavební průmyslové školy,
Hugo Foltýn a Karel Chochola. Pedagogický sbor uctil jejich památku v pondělí 27. října 1947
odhalením pamětní desky ve vestibulu školní budovy v českobudějovické Resslově ulici 46).
Promluvil přitom ředitel Hynek Schneider a bývalí profesoři Miloš Vondruška a Otakar
Weinzettel 47). Deskaje mezi ostatními výjimečná tím, že za materiál kjejí výrobě posloužilo
převážně dřevo - na dřevěném podkladu se římsou spočívá vlastní deska ve tvaru široké otevřené
knihy. Každá z obou rozevřených stran nese jméno, místo a datum úmrtí jednoho z profesorů:
DR.ING.ARCH.K.CHOCHOLA
POPRAVEN
V TÁBOŘE
3. ČERVNA 1942
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ING.ARCH.HUGO FOLTÝN
ZAHYNUL
V BUCHENWALDĚ
24. SRPNA 1944

Uprostřed

mezi listy této symbolické knihy, je při~,evněn malý sokl s pod sebou
umístěnými letopočty 1938 a 1945 a na něm stojí kovový lev. Rímsa, která lemuje horní hranu
desky, nese prostý nápis IN MEMORIAM. Celkové rozměry pamětní desky jsou 185 x 105 cm.
Roku 1947 byla během smuteční tryzny odhalena také pamětní deska profesora Václava Hlaváče
(1870-1942), zatčeného za jeho činnost v sokolském odboji a zemřelého v koncentračním táboře
Osvětim. Slavnosti v prostorách státního učitelského ústavu v Jeronýmově ulici se zúčastnili
členové Sokola a dalších spolků a korporací 48). Deska později zmizela.
Ve všech předchozích případech se jednalo o střední školy. Pokud je známo, pouze v jednom
případě odhalili v poválečné době pamětní desku na obecné š~ole. Šlo o II. obecnou školu
chlapeckou, jejíž budova se nachází na rohu nynějších ulic J. S. Baara a Jírovcovy. Zdejší dorost
Československého Červeného kříže tu podle návrhu učitele Karla Daňka a za spolupráce učitelky
Marie Podruhové pořídil pamětní desku obětem nacismu. Vlastní dřevěnou desku zhotovil truhlář
Pinter, kovová písmenka a letopočty vyrobil zdarma František Veber ze Čtyř Dvorů a drobnými
pracemi vypomáhal již zmíněný učitel Daněk 49). Slavnostní odhalení proběhlo v rámci oslav
státního svátku dne 28. října 1946 a bylo doprovázeno kulturním programem v hudební síni 50).
Pamětní deska visela na schodišti školní budovy, později však byla z blíže nezjištěných příčin
sejmuta a dnes o její existenci nikdo neví.
Jména pedagogů se objevila i na další desce, která byla odhalena u příležitosti druhého výročí
květnové revoluce 4. května 1947 ve vestibulu školy v Rožnově (v dnešní ulici Ludvíka Kuby),
a která připomínala oběti nacismu z řad učitelstva obou rožnovských škol. Vzpomínkové
slavnosti se zúčastnili kromě pozůstalých a četných občanů také okresní školní inspektor
Polánka, zástupci místního národního výboru
a spolků. Řídící učitel ve výslužbě Šefrna pronesl několik slovo popraveném starostovi
Beránkovi, odborný učitel Jaroslav Brož o Františku Fouskovi a Jan Hejný o učiteli Veselém.
Místní pěvecký sbor a žákyně za řízení odborného učitele Zegermachera a za doprovodu řídícího
učitele Jindry na harmonium potom zazpívaly několik skladeb. "Průběh pietní slavnosti a odhalená deska zanechaly u všech přítomných mocný ohlas a truchlivý dojem ... " 51 ). Deska se zachovala dodnes, je však umístěna v přízemí nového traktu školní budovy, na konci chodby u šaten.
Nese nápis:
dolní

části,

My vzpomínáme na vás, bojovníci,
kteří jste mřeli bez útěchy štěstí ....
OBĚTI NACISMU:

JOS.BERÁNEK, učitel, * 22.5.1897, + 5.6.1942,
FR. FOUSEK, odb.učitel, * 19.12.1905, + 26.5.1943,
JAN VESELÝ, odb.učitel, * 10.5.1904, + 24.2.1944.
IX. 6. Vojenské pamětní desky
Sedm obětí let 1939-1945 pocházelo také z řad příslušníků 36. dělostřeleckého pluku, jenž sídlil
v Českých Budějovicích na Pražské třídě. Většina z nich položila svůj život jako členové
odbojové organisace Obrana národa, vytvářené ilegálně od poloviny března 1939. Brzy po
osvobození začal důstojnický sbor vojenského útvaru 4505 připravovat uctění památky svých
zahynulých druhů a jejich úsilí bylo završeno odhalením pamětní desky v ranních hodinách dne
28. října 1946. Stalo se tak v rámci po sádkových oslav 28. výročí vzniku Československé
republiky a vlastní odhalení provedl velitel dělostřeleckého sboru plk. Holoubek.
Bronzová deska byla připevněna na vztyčeném kameni v areálu dělostřeleckých kasáren na
Pražské třídě, proti hlavnímu vjezdu. Zároveň se stěhováním 36. dělostřeleckého pluku z Praž-
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ského předměstí do Čtyř Dvorů roku 1990 došlo také k přenesení pamětní desky do štábní
budovy čtyřdvorských kasáren. V lednu 1993 pluk oficiálně ukončil svou činnost a kasárenský
V
areál zusta1opusVten 52) .
Českobudějovický Klub vojenských důchodců začal v polovině devadesátých let uvažovat
o pietní obnově pamětní desky dělostřelců ajejím zasazení na veřejně přístupném místě; mezi
hlavní organisátory obnovení patřil člen klubu a vojenský historik Miroslav Vlachynský, zásluhu
na záchraně desky má rovněž velitel zdej ší posádky plk. gšt. Jaroslav Jedlička a také Václav Volf,
synovec jednoho z popravených důstojníků - generála Volfa. Protože se místo, kde původně
pamětní deska visela, zdálo nevhodné, bylo rozhodnuto o jejím umístění na fasádě kasáren Jiřího
z poděbrad v Zižkově třídě. Ke slavnostnímu předání této desky veřejnosti došlo 17. ledna 1997.
O významu odboje zdejších dělostřelců přitom hovořil Bohuslav Trnka, vlastní odhalení však
bylo ponecháno již zmíněnému synovci popraveného generála Václava Volfa.
Bronzová pamětní deska o velikosti 60 x 46 cm nese nápis:
o

v

PAMÁTCE
POPRAVENÝCH, UMUČENÝCH A ZEMŘELÝCH
PŘÍSLUŠNÍKŮ DĚLOSTŘELECKÉHO ÚTV ARU
Brig.gen. VOLF VÁCLAV * 1894 + 1941
Plk.děl. TOMÁŠEK JAN * 1893 + 1945
Pplk.děl. MATĚJKA KAREL * 1894 + 1944
Mjr.děl. OKTÁBEC KAREL * 1894 + 1944
Mj r. děl. HLAVÁČEK JAROSL. * 1895 + 1944
Škpt.děl. HANDSCHUH ANT. * 1901 + 1942
Prap.zdrav. ŠIROKÝ RUDOLF * 1891 + 1941
ČEST BUDIŽ JEJICH PAMÁTCE

NEZAPOMENEME!
Ve vojenské nemocnici byla 27. října 1947 na paměť jednoho ze zdejších lékařů odhalena malá
deska z černé leštěné žuly o rozměrech 52 x 33 cm, vytvořená kamenickým mistrem Václavem
Hárou. Stalo se tak v rámci oslav výročí vzniku samostatné republiky 53). V levé části desky je
připevněn bronzový znak Československé obce legionářské, který připomíná, že plukovník zdravotnictva MUDr. Jaroslav Hrdlička bojoval jako legionář na ruské frontě. Pamětní deska, o jejíž
zřízení se postaral důstojnický a rotmistrovský sbor zdejší vojenské nemocnice, visí v jižní části
dnešního tzv. "dolního areálu" okresní nemocnice (na bývalé štábní budově) a nese nápis:
Zde působil
plukovník zdrav.
MUDr JAR. HRDLIČKA
ruský legionář.
Byl 28. června 1942
okupanty popraven.
V.HÁRA

IX. 7. Sokolské pamětní desky
Své mrtvé měly samozřejmě také českobudějovické spolky, mezi jinými tělocvičná jednota
~okol, jejíž členové se v květnu 1945 aktivně podíleli na odzbrojování německých vojenských
Jednotek. Na nábřeží u Slepého ramene padl Václav Matoušek a tuto tragickou událost
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připomínala
Česká

ulice,

až do roku 1996 prostá dřevěná deska, připevněná na zadních vratech gymnasia
natřená bílou barvou a opatřená černým nápisem:
V TĚCHTO MÍSTECH ZAHYNUL 9.5.1945
USTUPUJÍCÍ FAŠISTICKOU ARMÁDOU
BRATR MATOUŠEK
VZPOMÍNAJÍ ČLENOVÉ TJ SOKOL

Nedaleko odtud, na Dlouhém mostě byl zastřelen jiný člen Sokola, Josef Netušil. Také jemu
Sokolové pamětní desku, která visela na mostě až do roku 1990, kdy ji neznámý pachatel
odcizil. Snaha po důstojném připomenutí obou těchto obětí vedla představitele českobudějovic
kého Sokola v polovině devadesátých let k rozhodnutí opatřit novou pamětní desku. Byla
odhalena 2. února 1996 v odpoledních hodinách na budově sokolovny po úvodním projevu
místostarosty Sokolské župy Husovy Milana Tůmy. Vlastní odhalení desky provedl účastník
květnových bojů pan Jaroslav Sova. Pietního aktu, v jehož rámci bylo minutou ticha uctěna
památka zesnulé presidentovy choti Olgy Havlové, se zúčastnil rovněž českobudějovický
primátor Miroslav Beneš. Následovala župní tělocvičná akademie, uspořádaná při této příležitosti
přímo v sokolovně 54). Deska z černého mramoru s přilepenými kovovými písmeny byla
připevněna na zdi vedle hlavního vchodu do sokolovny a nesla nápis:
zřídili

NA PAMĚŤ SOKOLŮ
ZASTŘELENÝCH 9. KVĚTNA 1945
USTUPUJÍCÍ NĚMECKOU ARMÁDOU
BRATR VÁCLAV MATOUŠEK
SOKOL Č. BUDĚJOVICE I
BRATR JOSEF NETUŠIL
SOKOL KNĚŽSKÉ DVORY
PADLI ZA NAŠI SVOBODU
ČEST JEJICH P AMÁ TCE
Za necelé dva roky po svém odhalení se pamětní deska padlým Sokolům dočkala značného
vandaly; celá plocha desky byla pomalována sprejovými barvami a velká část
písmenek odlámána (zdržují se zde mladí opilci, navštěvující sousední diskotéku). Roku 1999
proto došlo k sejmutí desky.
Rožnovští Sokolové si krátce po válce připomněli památku svého někdejšího starosty, učitele,
veřejného činitele a zároveň starosty obce Josefa Beránka (1897-1942), jenž byl za heydrichiády
pro schvalování atentátu zatčen a popraven v Táboře 55). Na čelní fasádě sokolovny (bývalé
obecné školy) na Lidické třídě Č. 185 mu odhalili bronzovou pamětní desku, vytvořenou
profesorem bechyňské keramické školy Bohumilem Dobiášem. Odhalení proběhlo 10. června
1946 dopoledne za účasti lidí z Rožnova i okolí, sokolstva, delegace Sboru národní bezpečnosti,
členů hasičského sboru a dalších korporací. Pietní akt zahájilo vztyčení státní vlajky za zvuku
kvarteta lesních rohů. Slavnostní řečník, odborný učitel Mareš, vylíčil Beránkův život i tragický
osud, načež promluvili někteří hosté; ing. Novotný za stranu národních socialistů apeloval
především na svornou spolupráci, "k níž nás památka umučeného hrdiny zavazuje", a na "jednotu
srdce a myslí bez rozdílu občanského a náboženského přesvědčení". Nakonec pěvecký sbor pod
vedením odborného učitele Františka Zegerrnachera zazpíval státní hymnu a účastníci se
postupně rozešli 56). Mezi slavnostními řečníky byl rovněž zástupce Církve československé, jenž
ale "svými nehistorickými a nejapnými výroky o sv. Václavu a sv. Janu Nepomuckém urážel
náboženské přesvědčení většiny přítomných". Jeho proslov se dotkl především zdejších
katolických věřících, mimo jiné i pro svůj rozpor s předchozí řečí ing. Novotného. Katolicky
zneuctění
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orientovaný tisk k tornu poznamenal: "K národníjednotě nepřispěje hanobení svatováclavské
tradice, která po tisíc let byla jednotícím poutem všech věrných Čechů, kteří se v každém
národním neštěstí sílili svatováclavským chorálem. Proto jsme vroucně v nedávných dobách
zpívali '... nedej zahynouti nám ni budoucím!' Je nejvýš třeba, aby národní projevy nebyly
zneužívány k protináboženským agitacím a uctívání našich národních hrdinů aby nebylo
provázeno štvaním a urážením citů většiny přítomných. Kdo neumí mluvit moudře, ať na řečniště
nechodí" 57).
Beránkova pamětní deska je vyrobena z bronzu, má rozměry 60 x 89 cm, nese reliéfní portrét
popraveného starosty a nápis:
OBĚŤ NACISMU

BRATR
JOSEF BERÁNEK
STAROSTA TĚL. JEDNOTY
SOKOL V ROŽNOVĚ
NAROZEN 22. V. 1897
POPRAVEN 5. VI. 1942 V TÁBOŘE
Jméno Josefa Beránka se o rok později objevilo ještě na pamětní desce v rožnovské škole, o níž
již bylo pojednáno výše.
Sokolové ve Čtyřech Dvorech odhalili pamětní desku na fasádě tamní sokolovny v dnešní
Sokolské ulici. Z plochy této desky vystupoval reliéf paže ohnuté v lokti, se dvěma prsty
vztyčenými k přísaze; v ohybu této paže klečela malá postavička vězně s rukama vzpínajícíma se
směrem vzhůru. Zbývající část desky zaujímal nápis:
ZA VLAST
A SOKOLSKOU IDEU
UMUČENI V OSVĚČIMI
RUDOLF DANĚK
* 6.12.1899 + 2.3.1943
LUDVÍK PILBAUER st.
* 20.8.1881 + 2.3.1943
LUDVÍK PILBAUER ml.
* 27.2.1909 + 15.9.1943
Ke spodnímu okraji této desky byla přisazena ještě jedna menší

destička

s nápisem:

PO VĚZNĚNÍ DOTRPĚL
VE ČTYŘECH DVORECH
BOHUMIL MRZENA
* 5.10.1887 + 2.10.1942
IX. 8. Pamětní desky Baráčníků
Českobudějovická Obec baráčníků Vitoraz ztratila svého dlouholetého rychtáře a zasloužilého
kulturního pracovníka JUDr. Břetislava Boumu, který zahynul v koncentračním táboře
Buchenwaldu 58). K uctění jeho památky se přejmenovala na "Obec baráčníků dr. Břetislava
Boumy" a odhalila mu pamětní desku v budově Obchodní a průmyslové komory, jejímž byl
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Bouma I. tajemníkem. K tomuto odhalení došlo koncem dubna 1946 a slavnostní projev při této
příležitosti pronesl president komory J. Schiitzner 59). Později byla deska přenesena na fasádu
restaurace "Na rychtě" v Jírovcově ulici, kde visela ještě koncem sedmdesátých let. Potom ale
byla sejmuta a k jejímu slavnostnímu znovuodhalení přikročili představitelé baráčnické obce až
15. května 1993 60).
Bronzová pamětní deska o rozměrech 65 x 50 cm nese nápis:
ZDE
PŮSOBIL K ROZKVĚTU
OBCE BARÁČNÍKŮ VITORAZ
ZASLOUŽIL Ý RYCHTÁŘ
JUDr. BŘETISLAV BOUMA
JENŽ ZAHYNUL DNE 12. DUBNA 1944
V BUCHENWALDU ZA SVOBODU NÁRODA.
Také zdejší druhá baráčnická obec, celým názvem

"Vlastenecko-dobročinná

II. obec baráčníků

Řehtáčkovice v Českých Budějovicích" důstojně připomněla své dva mrtvé. Na domě v Lannově
třídě č.

47, kde bývala hospoda "U Novotných" a zároveň baráčnická rychta, nechali vpravo od
vchodu osadit pamětní desku. Její slavnostní odhalení 15. září 1946 bylo pojato jako dík za
obětavou činnost obchodníka Pietroně i štábního rotmistra Veselého nejen mezi baráčníky, nýbrž
také v ochotnickém spolku Tyl. Náklady na desku se podařilo poměrně snadno uhradit z výtěžku
dobrovolné sbírky mezi členy a zůstatek byl téhož roku věnován na tradiční vánoční nadílku 61).
Deska visela na svém původním místě ještě v sedmdesátých letech, potom zmizela a svého
obnovení se dočkala teprve koncem léta 1997. Krátce po roce 2000 ovšem znovu zmizela.
V levé polovině této desky vystupoval z plochy výrazný reliéf s motivem lipové větve, rostoucí
směrem vzhůru. Najejí spodní části byly navlečeny okovy ajeden z výhonků byl v těchto
místech odlomen. Pravá strana pamětní desky nesla nápis:
NÁROD A VLAST
JSME NEZRADILI.
BEDŘICH
PIETROŇ,

OBCHODNÍK
+ 3.4.1890 POPRAVEN 16.6.1942
BOH. VESELÝ,
ŠT. ROTMISTR
+ 29.3.1899 UMUČEN V TEREZÍNĚ 11.5.1945
VZPOMÍNÁ BARÁČNICKÁ OBEC
"ŘEHTÁČKOVICE".
V.HÁRA.

Vlastenecko-dobročinná III. obec Baráčníků Jana Žižky z Trocnova v Českých Budějovicích
Pětidomí

odhalila dne 14. července 1946 u příležitosti oslav čtrnáctého výročí svého založení
desku na památku sousedů Benedy a Rosy 62). Ti v opilosti napadli zdejšího proněmecky
smýšlejícího občana Hrubesche, který je následně udal gestapu a oba byli gestapem popraveni.
Bronzová deskaje umístěna na domě v Dienzenhoferově ulici č. 14, má rozměry 50 x 33 cm
a nese nápis:
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--NEZAPOMENEME.
BENEDA BOHUMIL
ROSA VLADIMÍR
NAR. 1. 5. 1915.
NAR. 29.7. 1912.
POPRAVENI VRAŽEDNOU RUKOU NACISTŮ 25.2. 1943,
ABY DRUzí MOHLI ŽÍTI.
SOUSEDÉ III. OBCE BARÁČNÍKŮ JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA
Č. BUDĚJOVICE - PĚTIDOMÍ.

IX. 9.

Pamětní

deska na budově gestapa

Připomenout budovu na rohu Lannovy a Štítného ulice, kde v letech okupace sídlilo gestapo
a kde docházelo k výslechům a týrání mnoha Čechů, nebylo v období po osvobození možné,
neboť ji zničil spojenecký nálet na město v březnu 1945 a k postavení nového domu na témže
místě došlo až v padesátých letech. Teprve v rámci "Mezinárodních pamětních dnů odboje" byla
na tomto objektu dne 27. dubna 1958 odhalena jednoduchá pamětní deska, zřízená iniciativou
Krajského výboru Svazu protifašistických bojovníků v Českých Budějovicích za spolupráce
veškerých zdejších složek Národní fronty. Program pietního aktu zahájily po deváté hodině
dopolední státní hymny, následoval projev zástupce krajského výboru SPB a nakonec vlastní

odhalení desky, k níž byl položen věnec 63).
Bronzová pamětní deska je umístěna na domě v
nápis:

Lannově třídě

43, má velikost 60 x 50 cm a nese

ZDE STÁVALA BUDOVA,
VE KTERÉ GESTAPO
V LÉTECH OKUPACE
1939-1945
VĚZNILO, MUČILO
A POPRAVOV ALO
VLASTENCE
NAŠEHO KRAJE

IX. 10. Pomník obětem heydrichiády
Morální satisfakce se in memoriam dočkaly také oběti nacistické persekuce rozpoutané po atentátu na Reinharda Heydricha; již 30. května 1942 byli ve sklepě českobudějovického gestapa zastřeleni Jan Horák, Karel Kalvoda, František Prudil, Rudolf Šelepa a Vilém Vavroušek jako první
zdejší oběti heydrichiády. Následovalo dalších 162 Jihočechů, popravených u kasáren v Táboře.
V lednu a dubnu 1945 bylo v Českých Budějovicích zpopelněno 130 politických vězňů, zahynulých na cestě tzv. "vlaku smrti" do koncentračního tábora Mauthausenu. Těla všech těchto obětí
byla před kremací pokládána na prostranství za starým krematoriem na českobudějovickém
hřbitově sv. Otýlie.
Skromný pomníček stál na tomto místě již od roku 1946 a měl podobu malého žulového skaliska, na jehož vrcholu se truchlící ženská postava opírala o umu. Symbolický hrob kolem památníku kryly žulové desky. Pomník v nynější podobě pochází až z roku 1967 a podařilo se jej postavit
úsilím členů Svazu protifašistických bojovníků, jehož okresní výbor tu potom dne 4. června 1967
odpoledne uspořádal tryznu k připomenutí 25. výročí poprav. Při této příležitosti došlo také k odhalení pomníku. Vkusně připraveného a nepříliš okázalého pietního aktu, doprovázeného vojenskou hudbou, se zúčastnily čestné čety vojáků, řada oficiálních hostů a kolem šesti set občanů. Na
čestném místě seděli pozůstalí po obětech tehdejší persekuce 64).
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Nenápadný žulový pomník se nachází na malém volném prostranství severně od starého
krematoria ajeho okolí je pietně upraveno pomocí záhonů a okrasných keřů. Jednoduchý
vztyčený kvádr o výšce 144 cm, šířce 98 cm a tloušťce 22 cm nese na své přední části v mělké
vpadlině kovovou desku (75 x 52 cm) s nápisem:
NA TOMTO MÍSTĚ SPOČINULA
TĚLA ČESKÝCH VLASTENCŮ
Z JIŽNÍCH ČECH
POPRAVENÝCH NACISTY ZA HEYDRICHIÁDY
V ČERVNU 1942
A PŘIVEZENÝCH SEM KE ZPOPELNĚNÍ
Při

dolním okraji desky vystupuje drobný reliéflipové ratolesti.

IX. 11. Pomníky židovským obětem druhé světové války
Druhá světová válka znamenala mimo jiné téměř zánik židovské komunity, která žila v Českých
Budějovicích nejprve ve středověku a pak znovu od poloviny 19. století. Z celkového počtu 909
Židů, kteří byli v dubnu 1942 deportováni do koncentračních táborů, se jich vrátilo pouhých
třicet. Pro obvod celé židovské náboženské obce, do něhož spadaly vedle samotné jihočeské
metropole také Hluboká nad Vltavou, Koloděje nad Lužnicí, Týn nad Vltavou, Neznašov,
Kardašova Řečice, Třeboň a Vodňany, jsou tato čísla ještě mnohem vyšší: ze 1.489 osob
zatčených, vězněných nebo jinak persekuovaných se jich po válce vrátilo 120.
Příslušníci židovské náboženské obce, obnovené v Českých Budějovicích ještě během roku
1945, uctili památku svých souvěrců zřízením pomníku na zdejším izraelitském hřbitově
"U křížku". Organisačně tuto akci připravovali představitelé zdej šího Synagogálního sboru, a to
nejpozději od jara 1949. Na přípravě se podílel i spolek Chevra Kadiša v Českých Budějovicích.
Původně se počítalo s postavením malého, skromného pomníčku, avšak předseda náboženské
obce Egon Reis prosadil zvětšení jeho plánovaných rozměrů. Protože si výbor Synagogálního
sboru netroufal sám rozhodnout o přesném umístění památníku, sezval veškeré členstvo k poradě
přímo na hřbitov. Během září a října 1949 tak byla otázka nejvhodnějšího místa vyřešena a začal
se hledat vhodný umělec, který by vypracoval projekt. Hledalo se nejprve v řadách židovských
náboženských obcí, ale protože tou dobou podle dobrozdání rabína Emila Davidoviče žádný židovský architekt nebyl znám, obrátili se organisátoři na českobudějovickou architektku ing. Marii
Schwarzovou. Schwarzová se pustila do práce někdy na samém konci roku 1949 nebo začátkem
roku následujícího ajiž 4. dubna 1950 mohly být její plány, označené názvem "Sarkophag",
předloženy na výborové schůzi Synagogálního sboru. Všeobecná spokojenost s tímto projektem
se stala inspirací v další snaze a popudem k uspíšení příprav. Ve druhé polovině května proto
vznikl pětičlenný pracovní výbor, jenž se měl starat výhradně o záležitosti spojené s budoucím
pomníkem.
Zakázku na zhotovení památníku podle předloženého návrhu získala zdejší kamenická firma
Josefa Křivánka. Kolem poloviny září 1950 potom Křivánek svou práci na hřbitově dokončil.
Vlastní realisace - i s honorářem za architektonický návrh a zahradnickou úpravou okolí - stála
88.141,90 Kčs, ale spolu s dalšími doprovodnými výdaji přesáhl celkový náklad hranici sta tisíc
korun. Tuto částku se podařilo zapravit zejména s pomocí dobrovolných příspěvků.
Židovská náboženská obec přichystala k vytištění šestistránkovou příležitostnou publikaci
"Dějiny jihočeských židů za okupace", která měla vyjít tisícovým nákladem nejpozději v den
odhalení pomníku. Příprava však dospěla pouze do stadia kartáčových otisků: Národní ediční
rada česká neschválila předložený rukopis a vydání bylo zakázáno. Záminkou se staly údajné
ideologické závady v textu. Nepomohla ani žádost židovské náboženské obce, zaslaná doslova na
poslední chvíli ministru informací a osvěty Václavu Kopeckému. Zákaz byl definitivní, a tak tato
zajímavá tiskovina nikdy nespatřila světlo světa.
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Slavnostní odhalení pomníku proběhlo v neděli 15. října 1950 dopoledne pod záštitou
jednotného národního výboru. Strohý dovětek, že členové rady se dostaví "dle možnosti a času",
svědčí o nepříliš velkému významu, jaký byl aktu přikládán ze strany oficiálních představitelů
města 65).
Kamenný památník stojí poblíž vstupu do židovského hřbitova, po pravé straně centrální
hřbitovní komunikace. Původně bylo jeho bezprostřední okolí doplněno dlažbou a trávníkem
upraveným do tvaru šesticípé židovské hvězdy. Památník má formu tumby o základně 210 x 114
cm a výšce 142 cm a najeho čelní (západní) straně čteme nápis:

NA VĚČNOU PAMÁTKU
NAŠICH
UMUČENÝCH OBĚTÍ
V HRŮZNÝCH LETECH

1939-1945
A NA POČEST NAŠICH
BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU
Jižní boční

stěna

nese úryvek z Jeremiášova žalozpěvu:
VŠICHNI JIŽ KOLEM KRÁČÍTE
VIZTE A HLEĎTE ZDA JE BOLEST JAKO BOLEST MÁ!
ŽALOZP. JEREMIÁŠŮV KAP. I VERŠ 12

Na zbývajících stranách pomníku se tytéž nápisy znovu opakují, ovšem zapsané hebrejsky.
Od sedmdesátých let byl židovský hřbitov značně devastován a důstojné obnovy se společně
s pomníkem dočkal teprve po roce 1990. K padesátému výročí osvobození od fašismu se u památníku konal pietní akt, obětí holocaustu je pravidelně vzpomínáno i v následujících letech.
Českobudějovický izraelitský hřbitova pomník jsou dnes majetkem Židovské obce v Praze.
Myšlenka na důstojnější uctění památky zdejších Židů, zemřelých v koncentračních táborech,
ožila znovu se změnou politické situace po roce 1989. Z podnětu Panevropské unie Čech a Moravy vypsal Úřad města Českých Budějovic v září 1991 anonymní výtvarnou soutěž na návrh
pomníku, který měl být postaven na místě bývalé židovské synagogy. Z celé republiky se sešlo
celkem 12 návrhů, s nimiž se českobudějovická veřejnost mohla seznámit na výstavě zahájené
10. ledna 1992 pod názvem "Nesměli téměř nic" 66). Mezi nejzdařilejší patřily plastiky s názvem
"Mojžíš" od pražského umělce Radoše Cvrčka, "Voda" od Petera Lipkoviče z Košic (pomník
navozující klid a odpočinek), "Svědomí" od českokrumlovského keramika Miroslava Párala
(sestava několika krychlí s otištěnými částmi lidských těl) a "David" architekta L. Chochole
z Prahy, které byly finančně ohodnoceny. Jedenáctičlenná odborná porota, složená z výtvarníků,
architektů, historiků umění, zástupců radnice a židovské náboženské obce, však vybrala k realisaci návrh mladého českobudějovického výtvarníka Romana Brichcína, jenž byl do soutěže
přihlášen pod názvem "Menora" (židovský svícen) a představoval vztyčenou lidskou dlaň ve
tvaru sedmiramenného židovského svícnu se židovskou hvězdou na přední straně. Z pískovce jej
vytesal sochař Ivan Tlášek a k jeho slavnostnímu odhalení došlo 5. července 1992, přesně v den
padesátého výročí demolice zdejší novogotické synagogy. Památník byl pořízen především
z prostředků města Českých Budějovic a stál 292.495 Kčs.
Pomník stojí na místě bývalé synagogy, v ulici F. A. Gerstnera naproti zimnímu stadionu.
Pískovcová plastika o výšce 300 cm a maximálním rozpětí 180 cm je zasazena uprostřed
kamenného kruhu, který má průměr 240 cm a skládá se z pěti výsečí; na přední výseči je vyryto
symbolické vyobrazení někdejší synagogy a na dvou severních kamenných deskách nápisy:
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-NA PAMĚŤ 909 ŽIDŮ Z ČESKÝCH BUDĚJOVIC
A OKOLÍ, KTEŘÍ BYLI 18. DUBNA 1942
DEPORTOV ÁNI NACISTY DO TEREZÍNA
A ODTUD DO DALŠíCH KONCENTRAČNÍCH TÁBORŮ.
VĚTŠINA Z NICH ZAHYNULA, ZACHRÁNILO SE POUZE 30 OSOB.
ZDE STÁLA V LETECH 1888 1942
ČESKOBUDĚJOVICKÁ SYNAGÓGA, POSTAVENÁ
V LETECH 1885-1888 VÍDEŇSKÝM ARCHITEKTEM
MAXEM FLEISCHEREM BYLA ZASVĚCENÁ 5. ZÁŘÍ 1888
A ZNIČENA NACISTY 5. ČERVENCE 1942
Na zbývajících dvou výsečích jsou tytéž nápisy provedeny v hebrejštině. Tento nový židovský
pomník náleží do majetku města.
Ani tento památník, připomínající nevinné oběti nacistické ideologie, se neobešel bez odpůrců:
již začátkem roku 1993 se na jeho čelní straně objevilo sprejem nastříkané heslo "Juden raus!"
a později ještě hanlivý obrázek jako důkaz, že antisemitismus v Čechách dosud nevymřel 67).
Jednalo se naštěstí o ojedinělý případ, po odstranění nápisu se už žádný další na pomníku
neobjevil. Na počátku 21. století se však začalo jednat - zcela v duchu doby - že na místě tohoto
pietního areálu s pomníkem bude postaven parkovací dům.
Mezi nejmladší českobudějovické pomníky patří nevelký pomníček zdejšího židovského lékaře,
literáta a výtvarníka Karla Fleischmanna na židovském hřbitově "U křížku", poblíž vchodu. Byl
zřízen roku 1998 a odhalen 28. června u příležitosti "Dnů Izraele". Tvoří jej jednoduchá vztyčená
kamenná deska, dosahující výšky 93 cm, kterou zhotovilo nemanické kamenictví Jihotvar. Najejí
přední straně čteme pod motivem šesticípé židovské hvězdy prostý nápis:
INMEMORIAM
MUDr. KAREL FLEISCHMANN
BÁSNÍK
ZAHYNUL V OSVĚTIMI 1944
Fleischmannovo jméno najdeme na tomto izraelitském hřbitově ještě jednou, a to na plechové
desce, která připomíná zemřelé příslušníky jeho rodiny. Podobné desky ovšem tvoří součást
mnoha dalších zdejších hrobů; jsou vždy vyrobeny ze silného plechu, na přední straně bíle
smaltovány a opatřeny černě psanými texty, obsahujícími většinou strohý výčet jmen a životních
dat. Jako místa úmrtí zde obvykle figuruje Terezín, Osvětim a další koncentrační tábory ... Na
deskách si přečteme například jména známých budějovických židovských rodin Blumovy,
Fischerovy, Frišovy, Hahnovy, Kohnovy, Krásovy, Ofnerovy, Ornsteinovy, Reschovy,
Schwarzkopfovy, Stadlerovy, Weinsteinovy, Weiskopfovy, Weiszovy, Wotitzkých a jiných.
Plechové desky nechali v prvních poválečných letech pořídit pozůstalí nebo pamětníci, aby
připomněli tragedii zdejší židovské náboženské obce a jejích příslušníků. Těmto tabulím však na
tomto místě nebudeme věnovat detailnější pozornost, neboť vznikly pouze jako náhrobní nápisy,
a nejsou tedy pamětními deskami v pravém slova smyslu.
Roku 1999 připravuje správce židovského hřbitova p. Jaroslav Šereda s několika dobrovolnými
spolupracovníky zhotovení velké dřevěné desky, na níž by byla uvedena jména všech
českobudějovických Židů, zahynulých v nacistických koncentračních táborech. Deska bude
umístěna v malé exposici, kteráje věnována dějinám zdejší židovské komunity a nachází se
v rekonstruovaném domku v areálu izraelitského hřbitova.
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IX. 12. Náhrobek německých občanů na hřbitově sv. Otýlie
Po roce 1989 přistoupili čeští historikové i veřejnost k novému hodnocení událostí, které těsně
následovaly po skončení druhé světové války a při nichž také v Českých Budějovicích zahynulo
mnoho příslušníků armády i civilistů; jednalo se zčásti o sebevrahy, zčásti o osoby, popravené za
svou prokazatelnou či domnělou kolaboraci s nacistickým režimem. Mezi těmi, jejichž život byl
tehdy násilně ukončen, bychom našli bez právoplatného rozsudku zastřelené nebo jinak zabité
Němce, kteří tímto způsobem doplatili na svou příslušnost k poraženému národu. Úřední
záznamy o počtu a přesném místě pohřbení mrtvých se často rozcházejí s výpovědí očitých
svědků a také svědectví jednotlivých pamětníků bývaj í v mnohém protichůdná. Přinejmenším je
však nepochybné, že několik masových hrobů, v nichž spočinula těla obětí z konce druhé světové
války a doby krátce poválečné, se nachází na českobudějovickém hřbitově sv. Otýlie.
Pád "železné opony" a obnovení styků se západní Evropou umožnil také otevřenou konfrontaci
s německou stranou, jejíž názor je z pochopitelných důvodů ovlivněn jinými faktory nežli názor
české veřejnosti. Důsledkem se stala mimo jiné snaha německého krajanského sdružení Heimatkreis Budweis o zřízení důstojného náhrobku Němců, zahynulých v Českých Budějovicích na
samém sklonku druhé světové války a bezprostředně po ní. Přípravy začaly již v roce 1991 a za
nejvhodnější místo byl vybrán prostor někdejšího masového hrobu ve východní části hřbitova sv.
Otýlie; přestože tento artefakt byl představiteli krajanského sdružení definován jako náhrobek,
bývá někdy nazýván pomníkem a rovněž okolnosti jeho vzniku vykazují charakteristické známky
"pomníkového" příběhu. Především rozsáhlou diskusi, vedenou různými prostředky a na rozličné
úrovni.
Rada města Českých Budějovic projednávala otázku náhrobku už koncem roku 1992, a to
v souvislosti s celkovou úpravou této části hřbitova. Českobudějovická veřejnost o přípravách
zpočátku mnoho nevěděla, a teprve když se ukázalo, že budoucí náhrobek má vyrůst na místě
dosavadního kolumbária, rozvířila tato záležitost hladinu veřejného mínění. Od června 1993 se jí
ujal českobudějovický tisk, který vedle redakčních článků otiskoval i četné ohlasy čtenářů. Škála
názorů byla podle očekávání velmi pestrá: od výzvy ke smířlivosti na jedné straně až k obvinění
z propagace fašismu na straně druhé. Rozhořčené dopisy, adresované hřbitovní správě, žádaly
přemístění uren s popelem zemřelých do větší vzdálenosti od zamýšleného náhrobku, účastníci
polemik vyprávěli svoje osobní zážitky z poválečné doby, jiní zase považovali za nejlepší řešení,
aby se na vše prostě zapomnělo. Diskuse, do níž se zapojili zejména starší občané, jednoznačně
potvrdila, že otázka česko-německých vztahů je dosud velmi citlivá a že pohled na události téměř
padesát let staré se velmi různí. Jednání byla vedena mimo jiné o textu nápisu na přední část
monumentu, o možnosti exhumace ostatků ajejich převozu do Německa a konečně také o tom,
zda má být dílo považováno za náhrobek na místě posledního odpočinku lidských bytostí nebo za
pomník. Vyskytly se i protichůdné názory v otázce národnosti pohřbených osob: podle některých
svědectví se totiž v masovém hrobu nachází i několik Čechů.
Nakonec došlo k likvidaci zdevastovaného kolumbária, úpravě celého prostoru a během
listopadu 1994 byl náhrobek postaven. Skládá se ze tří velkých, plochých a hrubě opracovaných
kamenů, dovezených ze Šumavy, z nichž jeden leží ve vodorovné poloze, druhý je nad ním
vztyčen a třetí tvoří jakousi symbolickou podpěru. Po dobu půl roku byl náhrobek ponechán bez
jakéhokoli nápisu, což poskytlo příležitost neznámému vandalovi, jenž tři dny před Vánoci 1994
"ozdobil" čelní stranu kamenné desky hákovým křížem. Nacistický symbol kupodivu vydržel na
náhrobku celé dva měsíce a k jeho odstranění došlo teprve po mnohých stížnostech návštěvníků
hřbitova.

Slavnostní vysvěcení náhrobku uspořádalo krajanské sdružení v sobotní dopoledne 20. května
1995 za účasti zhruba 300 převážně německy mluvících osob. Přítomen byl mimo jiné předseda
Heimatkreis Budweis Eduard Kneissl, jehož předkové žili v Českých Budějovicích, dále poslanec
Evropského parlamentu a místopředseda Panevropské unie Bemd Posselt a další. Projevy při této
slavnosti zazněly pouze v němčině, vlastní vysvěcení provedli dva kněží - český a německý. Na

130

tento den připadlo padesáté výročí události, při níž bylo právě na tomto místě českými četníky
zastřeleno a následně pohřbeno 24 Němců 68).
Náhrobek stojí v zadní části českobudějovického hřbitova svaté Otýlie, poblíž hrobky rodiny
Dlouhých a pomníku příslušníků Rudé armády. Jeho dominantní součást, jak již bylo řečeno,
tvoří vztyčený plochý kámen čnící do výšky 335 cm, který na své čelní straně nese nad sebou dvě
kovové desky o rozměrech 84 x 49 cm. Na horní z nich čteme nápis v němčině, spodní deska
nese tentýž text v českém jazyce:
Zum Gedenken an die deutchen Biirger,
die nach Ende des Zweiten Weltkriegs
eines gewaltsamen Todes starben.
Ihre namenlosen Massengraber an
dieser Statte und anderorts, mahnen
die Lebenden an die Wiirde des
Menschen und zur Versohnung.
V upomínku na německé občany,
kteří zemřeli po konci
druhé světové války násilnou smrtí.
Jejich bezejmenné hromadné hroby
na tomto a jiných místech
připomínají živým
hodnotu člověka a smíření.
Další kovová deska je připevněna na zadní
pouze německý nápis:

straně

kamene, má velikost 65 x 28,5 cm a nese

Errichtet 1995 von den aus
ihrer siidbohmischen Heimat
vertrieben Deutschen.
[v překladu: Zřízeno 1995 Němci,
vyhnanými z jejich jihočeské vlasti]
Ještě rok po slavnostním vysvěcení náhrobku se na něm objevil sprejem nastříkaný nápis
"VRAZI SLOVANŮ", vzápětí však odstraněný. Od té doby již k žádnému dalšímu poškození
monumentu nedošlo, na bouřlivé diskuse kolem jeho vzniku se pozapomnělo a náhrobek se stává
samozřejmou součástí hřbitova sv. Otýlie.

IX. 13. Pomník padlých v Třebotovicích
Ves Třebotovice, která dříve náležela k obvodu lišovského soudního okresu, a která je nyní
administrativní součástí města Českých Budějovic, drží jeden "pomníkový" primát. Vznikl tady
totiž vůbec první pomník padlým v první světové válce na území jižních Čech, a protože se v té
době ještě jednalo o dosti neobvyklou akci, vyžádal si zprávu o ní Památník odboje v Praze. S
myšlenkou zřídit pomník svým padlým přišel již koncem roku 1918 řídící učitel Josef Vobořil,
který také dokázal nadchnout třebotovické občany, aby se do jeho stavby aktivně zapojili.
Základy památníku upravil chalupník František Novotný s dalšími sedmi pomocníky, materiál
poskytli a bezplatně přivezli F. Chrt, Tomáš Šalek a Jakub Španvirt, písek a dvě fůry kamene
věnoval Josef Strnad. Výzdobu okolí pomníku si vzalo na starost třináct zdejších dívek, úpravy
návsi a stavění slavobran před odhalením se zhostilo dalších osm občanů, většinou starších lidí a
dětí. Veškeré práce vykonávali lidé nezištně, takže pomník vznikl jako dobrovolné kolektivní dílo
velké části obyvatel. Vytvoření vlastního pomníku však bylo prací nad síly samotných občanů,
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a zadali jej proto sochaři Edwinu Schoppenhauerovi z blízké Dobré Vody; Schoppenhauerova
práce stála 1.500 korun. Slavnostní odhalení pomníku se konalo 14. září 1919 a bylo zahájeno v
deset hodin dopoledne polní mší na návsi. Sloužil ji dobrovodský farář P. Karel Kopecký, jenž
následně památník vysvětil. O druhé hodině odpolední vyšel od hasičské zbrojnice průvod,
zastavil se před pomníkem, kde vyslechl projev pana řídícího Vobořila o významu pomníku jako
symbolu národního osvobození, a nakonec se lidé zúčastnili zahradního koncertu. Završením
slavnostního dne byl věneček v místním hostinci, jehož nevelký výtěžek připsali pořadatelé ve
prospěch pomníku. Oslavy se zúčastnilo velké množství obyvatel nejen z Třebotovic, ale také
z okolních vsí Dubičného, Suchého Vrbného, Dobré Vody, Srubce, Zborova, Ohrazení a Ledenic,
korporativně pak hasičské sbory z Kališt', Srubce a Zalin 69). Několik let po svém odhalení byl
třebotovický památník obehnán plotem, zakoupeným za 1.500 korun.
Třebotovický pomník padlým tvoří jednoduchý kamenný pylon stojící na odstupňovaném soklu
a výškově členěný římsou na dvě části. Jeho celková výška činí 275 cm. Horní část nese na třech
stranách jména sedmi padlých občanů Třebotovic - čtyři z nich jsou navíc doplněny fotografiemi.
Roku 1999 došlo k opravě poničeného památníku i k pietní úpravě jeho bezprostředního okolí.
Najižní straně pylonu čteme nápis (u obou jmen fotografie):

+

VOJTĚCH ŠALEK
ROLNÍK čís. 17.

* 6. I. 1879 + 25. VII.

1916.

VE ŠTÝRSKU
VE VZPOMÍNKÁCH
NA DOMOV.
VÁCLAV VOTAVA
* 11. IX. 1882
PADL 7. IX. 1914. V HALIČI
Na východní straně (fotografie V. Šálka):

+

VOJTĚCH ŠALEK
SYN ROLNÍKA čís. 19
* 10. IV. 1890
+ 12. IX. 1914.
V OPAVĚ OTRAVOU KRVE
PO ZRANĚNÍ V BITVĚ
URAVY-RUSKÉ
SPI SLADCE
NÁŠ SYNU A BRATŘE

F. ČTVRTNÍK.
* 8. I. 1888 + 8. X. 1914
V BOSNĚ
Na severní

straně:

+

VOJTĚCH STRNAD

* 17. I.

1888. + 19. VII. 1917.
V JTALIE
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TOMÁŠ KLOUDA
PADL 26. V. 1915. V HALIČI
STÁR 27 LET
F. ČTVRTNÍK
HOSTINSKÝ
* 19. XI. 1875 + 1. XII. 1915.
V CHEBU
Východní strana soklu nese vytesaný jednoduchý nápis:
PADLÝM
VOJÍNŮM
1914-1919

IX. 14. Pomník obětem válek ve Čtyřech Dvorech
Druhým nejstarším pomníkem padlých na území dnešního města Českých Budějovic se stal
památník ve Čtyřech Dvorech. O jeho zřízení se tu začalo uvažovat bezprostředně po skončení
první světové války a 16. února 1919 bylo na valné hromadě tamního odboru Národní jednoty
po šumavské v hostinci "U Slovanské lípy" usneseno zvolit "výbor (odbočku) pro postavení
pomníku padlým vojínům". Do předsednického křesla tohoto výboru zasedl Matěj Šestauber,
funkce jednatele se ujal Ludvík Pilbauer, jako nejaktivnější a nejobětavější členové vystupovali
Jan Bárta a František Ondok. Finanční prostředky se začaly hromadit v osmi zvláštních
pokladničkách ve tvaru pomníku, které nechal přípravný výbor zhotovit, a které pak umístil ve
čtyřdvorských hostincích a obchodech. Ve prospěch budoucího památníku byly určeny také
výnosy z několika plesů, zábav, koncertů a hudebních produkcí, vybíralo se i během pouti.
Prvotní nadšení však před koncem roku 1919 poněkud opadlo a objevily se i hlasy proti zřízení
pomníku. Ludvík Pilbauer si nad tímto stavem posteskl: "Žel, že odbor má i mnoho nepříznivců,
kteří cíl odboru zlehčují. Své památníky padlým mají i čelná města jako Praha, Plzeň, Hořice aj.,
i Amerika staví obrovský pomník svým padlým ve Francii, jen u nás jest něco podobného
zpátečnictvím". Terčem kritiky oněch "nepříznivců" se stal především vysoký náklad na úpravu
a zarovnání vhodného prostranství pro umístění památníku, kam by bylo zapotřebí navézt značné
množství zeminy. Již tehdy nabídl svou finanční pomoc čtyřdvorský Okrašlovací spolek, jehož
členové měli na zřízení pomníku rovněž zájem. Koncem dubna 1920 padlo v otázce místa
definitivní rozhodnutí: pomník bude stát v tzv. Sadu Svobody, nacházejícím se na křižovatce
dnešních ulic Husovy a U výstaviště. Na výborové schůzi dne 17. května 1920 bylo účastníkům
předloženo v náčrtcích několik možných variant vzhledového řešení pomníku, přičemž členové
výboru se přiklonili k návrhu českobudějovické firmy Křivánek, která nabízela památník s
plastikou lva. Již zmíněný jednatel Pilbauer však s touto alternativou nesouhlasil, varoval před
překotným rozhodováním, které z časových důvodů vylučuje dobrozdání odborníků, a když viděl,
že jeho slova vyznívají do prázdna, resignoval na svou funkci 70). Ještě téhož dne došlo k dalším
dvěma významným krokům: za prvé výbor Okrašlovacího spolku převzal jmění pomníkového
odboru Národní jednoty po šumavské (celkem 5.702 Kč 90 hal.) a zavázal se dokončit práci na
zřízení důstojného památníku padlým vojínům. Za druhé bylo zhotovení pomníku i přes
Pilbauerův protest zadáno českobudějovickému kamenickému mistru Josefu Křivánkovi za
předem dohodnutou částku 71).
Během následujících čtyř měsíců pokročila příprava natolik, že 19. září 1920 mohl být
slavnostně položen základní kámen. Účastníci této oslavy si vyslechli řeč odborného učitele
Eduarda Moravce z Českých Budějovic a hudební produkci místní kapely, načež byla do
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podstavce budoucího památníku vložena listina se jmény padlých a nezvěstných občanů obce. Po
slavnosti proběhla mezi obecenstvem sbírka 72).
O necelý měsíc později, v neděli 17. října 1920, proběhlo vlastní odhalení pomníku padlým
vojínům za přítomnosti sboru dobrovolných hasičů, Sokola, zástupců obce a zdejší vojenské
posádky včetně čestné setniny s vojenskou hudbou, a samozřejmě také obou korporací, které se
na vzniku památníku podílely - Okrašlovacího spolku a odboru Národní jednoty pošumavské.
Mimo to bylo přítomno množství obyvatel čtyř Dvorů, Českých Budějovic i některých okolních
obcí. Jakmile slavnostní průvod, přicházející od hostince "U Čutků", dorazil k pomníku, uvítal
přítomné J. Bárta, načež promluvil ještě Gabriel Švejda a nadporučík V. Helebrandt. Při
následném snímání roušky zazněla salva čestné setniny aj ednatel nakonec přečetl jména všech
padlých i nezvěstných příslušníků čtyřdvorské obce. Na samý závěr ještě vojenská hudba zahrála
státní hymnu a účastníci slavnosti se mohli rozejít. Velký zájem projevili obyvatelé také o večerní
věneček, který proběhl v již zmíněném hostinci "U Čutků" a jehož výnos byl určen ve prospěch
pomníku.
Co se týče celkových nákladů na památník padlých ve Ctyřech Dvorech, byl vyčíslen na 5.457
Kč 60 haléřů. K tomu je ovšem třeba přičíst ještě částku 2.889 Kč 50 hal., která posloužila k
úhradě nákladů na slavnost, věneček a úpravu okolí pomníku 73). Původní čtyřdvorský památník
padlých měl podobu kamenného pylonu, obvyklou u většiny pomníků tohoto druhu, s vytesanými
jmény na přední straně. Někdejší jednatel přípravného výboru, již několikrát zmiňovaný Ludvík
Pilbauer, se o jeho vzhledu vyjádřil s despektem: "Pomník dle mého názoru je ukvapeným dílem,
bez vkusu a pietního pojetí, obci k žádné ozdobě neposlouží". Později došlo ještě k úpravě
okolního sadu. Několik let po druhé světové válce se Čtyřdvorští rozhodli pomník na stejném
místě obnovit a společně s tím uctít i oběti fašismu. Iniciativy se opět chopil Spolek pro
okrašlování a ochranu domoviny 74). Roku 1948 upravili občané tzv. Sad Svobody, nacházející
se na křižovatce Husovy třídy a ulice U výstaviště a začátkem prosince 1948 představitelé spolku
požádali místní národní výbor o finanční příspěvek; ten však byl přislíben až na následující rok
75).
Během první poloviny roku 1949 se okrašlovacímu spolku podařilo shromáždit potřebné prostředky a pomník na stanoveném místě vybudovat. Kjeho slavnostnímu odhalení došlo v neděli
24. července 1949 dopoledne; na vlastní pietní akt navázal promenádní koncert a program pokračoval po půl druhé odpoledne průvodem od čtyřdvorských kasáren do restaurace "Slovanská
lípa", kde byl slavnostní den zakončen koncertem a večerní veselicí 76).
Čtyřdvorský pomník obětem obou válek stojí u Husovy třídy, v parčíku, jemuž se dříve říkalo
"Sady Svobody", a má podobu stěny z velkých žulových kvádrů, v jejíž střední části spočívá na
soklu pilíř s plastikou ležícího lva. Celková výška pomníku činí 345 cm a rozpětí kvádrových
stěn celkem 430 cm. Přední strana středního pilíře nese vsazenou desku z umělého mramoru (44
x 101 cm) s velkým státním znakem a veršovaným nápisem:
v

Všem, jež osud ve světové válce sklál,
zde v paměť věčnou postavena mohyla.
Ta hlásat bude v obci i kraj širý dál,
že oběť jejich pro vlast marna nebyla!
Na soklu pod plastikou ležícího lva stojí ve třech řádcích vytesaný nápis:
POSTAVENO
OKRAŠLOVACÍM SPOLKEM
1920 RENOV. 1949
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Na obou částech kvádrové stěny je dodnes patrné, že i ona nesla původně
bronzovými písmeny napsáno:
VOJÁKŮM
SVĚTOVÉ VÁLKY

1914-1918
Nápis však již počátkem sedmdesátých let vykazoval
toho došlo kjeho odstranění.

nějaký

nápis; bylo zde

OBĚTEM

OKUPACE
1939-1945
značné

známky poškození a v důsledku

IX. 15. Pomníček Eduarda Hály ve Čtyřech Dvorech
Eduard Hála (1889-1945), čtyřdvorský truhlář, který se stal nevinnou obětí posledního dne
druhé světové války: když byly 9. května 1945 prchajícím německým vojákům u Dlouhého mostu
odebírány zbraně, procházel Hála náhodou kolem, směrem do Českých Budějovic, a byl zasažen
zbloudilou kulkou.
Členové Svazu bojovníků za svobodu ve Čtyřech Dvorech se několik let po válce rozhodli

postavit na místě nešťastné události pomníček 77). Má formu vztyčené desky z leštěné žuly, na
jejíž čelní straně čteme nápis:
NA TOMTO MÍSTĚ BYL ZASTŘELEN
DNE 9. KVĚTNA 1945
NĚMECKÝMI OKUPANTY
EDUARD HÁLA
ZE ČTYŘ DVORŮ, STÁR 56 ROKŮ
ČEST JEHO PAMÁTCE!
VĚNUJE SBS ČTYŘI DVORY
Hálův pomníček

stál původně přímo u silnice, ale v souvislosti s budováním nové křižovatky
Husovy třídy a levobřežní komunikace byl v osmdesátých letech přesunut o několik desítek
metrů dál, mezi dvě lípy.
IX. 16. Pomník obětem válek v Suchém Vrbném
V Suchém Vrbném byl za účelem uctění památky padlých spoluobčanů dne 1. října 1922 ustaven
zvláštní "Výbor pro postavení pomníku", který vzápětí uspořádal veřejnou sbírku 78). Celou akci
podpořili značnou měrou nejen sami občané, nýbrž i téměř všechny politické a společenské
organisace v Suchém Vrbném. Předsedou přípravného výboru se stal Václav Maurenc za místní
organisaci strany československých socialistů, členem výboru byl i jeho stranický kolega
František Kučera, za všeodborový spolek téže strany tu zasedali František Přibyl a Martin Vávra,
za místní organisaci sociálně-demokratické strany Josef Knor, za stranu středostavovskou
živnostenskou Matěj Kučera a Václav Pýcha, za komunistickou stranu Josef Jošt, za místní odbor
Národní jednoty po šumavské František Majer a Richard Háječek, za tělocvičnou jednotu Sokol
Josef Šubrt a František Bahenský, za sbor dobrovolných hasičů Jan Pouzar a Eduard
WoisetschHiger, za místní organisaci invalidů Antonín Měšťan, za Církev československou
Václav Škopek, za Českobratrskou církev evangelickou J. Mašek a za sdružení Volná myšlenka
František Teyrich a Josef Hájek. Obecní rada delegovala do přípravného výboru starostu Josefa
Bendíka 79). Příprava trvala necelý rok a spoluprací výše zmíněných subjektů i představitelů
obce vzniklo pozoruhodné dílo. Vlastní pomník vytvořil českobudějovický sochař a kameník
Josef Křivánek za celkový obnos 11.000 Kč. Obecní zastupitelstvo vyhradilo pro jeho postavení
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zahrádku u Ledenické silnice mezi "Lipami Svobody", před domem čp. 21. Slavnostního
odhalení dne 8. července 1923 bylo přítomno velké množství obyvatel ze Suchého Vrbného
i okolí, dále čestná rota českobudějovického pěšího pluku č. 1 Mistra Jana Husa, několik
sokolských jednot, hasičských sborů a jiných spolků, zástupci politických stran, krojové sdružení
paní a dívek strany československých socialistů. Pietní akt odhalení zahájilo vystoupení
pěveckého sboru pod řízením učitele Richarda Háječka, slavnostním řečníkem byl Stanislav
Votruba, redaktor českobudějovických novin "Stráž Lidu", jenž připomněl utrpení českého
národa v dobách dávných i méně dávných a řeč zakončil těmito slovy: "Ó neplačte, již dosti bylo
běd, chcem klidně spat. Vás, živé, nový volá svět, my dali vše, co mohli jsme Vám dát!"
Následně došlo k vlastnímu odhalení pomníku sejmutím roušky. Vojenská hudba zahrála státní
hymnu, při níž vzdávali čest přítomní vojáci, hasiči a Sokolové 80).
Vlastní pomník stojí na odstupňovaném kamenném soklu, v jeho horní části jsou vytesána
pozlacená data "1914-1918" a pod nimi dvě podlouhlé bronzové tabulky se jmény 85 padlých
příslušníků obce (rozměry 33,5 x 120 cm):
ADAM JOSEF
BAYER MATĚJ
BÍCA VÁCLAV
BLAHOUT ADOLF
BRABEC JOSEF
BRABEC VOJTĚCH
BRANDL FRANT.
BUMBAJAN
CIBUZAR FRANT.
ČAPEK KAREL
ČECH PETR
ČECH TOMÁŠ
ČERMÁK LUDOMÍR
DOMÍN JAN
DŘEVO JOSEF
FICHTA JAN
FIŠÁK VÁCLAV
FORMÁNEK JOSEF
FOŠUMBAUER FRANT.
FUČÍK KAREL
FUČÍK V ÁCLAV
GUBY ANTONÍN
HAVEL FRANT.
HLAVÁČ JOSEF
HOFHANZL ANTONÍN
HOFFMAN KAREL
HONSA VÁCLAV
HOSTEK FRANT.
CHRTFRANT.
JAROŠ FRANT.
JOZAFRANT.
KAZDA JOSEF
KLÍMA MATĚJ
KLÍMA FRANT.
KNITTL VÁCLAV
KOHOUT JAN

LEGÁT JAN
LIEBL JOSEF
LIŠKA FRANT.
LOHOŇKA FRANT.
MACHÁČEK LEOPOLD
MAREK KAREL
MAREŠ VOJTĚCH
MAURENCJAN
MUŠKA FRANT.
MUŠKA ANTONÍN
NESTÁVAL FRANT.
NĚMEC ADOLF
NĚMEC KAREL
PACHMAN JAROSLAV
PECHAČ JOSEF
POLÁČEK ANTONÍN
POSEL JOSEF
PŘIBYL VÁCLAV
RÍDLKAREL
RUPERT FRANT.
ŘEHOŘ MILOŠ
ŘEZNíČEK VÁCLAV
SEJK VÁCLAV
SMRŽ JOSEF
STANĚK MARTIN
STRUSKA FRANT.
SVOBODA VOJTĚCH
ŠÍMA SYLVESTR
ŠMITZERJAN
ŠTINDLPETR
ŠŤASTNÝ RUDOLF
TITLBOH.
UHLÍŘ JAN
VALIŠ MATĚJ
VANČURAFRANT.

VÁVRA FRANT.
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KOUBA FRANT.
KOUBA FRANT.
KRIGAR VÁCLAV
KŘÍŽ ANTONÍN
KŘÍŽ STANISLAV
KŘÍŽ TOMÁŠ
KUBÁT BOHUMIL

VESELÝ VÁCLAV
VOLFL LEOPOLD
VOLFL STANISLAV
VLKFRANT.
VONDRÁŠEK VOJTĚCH
ZEMAN JAKUB

Celý pomník završuje sousoší vojáka - záložníka, který se loučí se svou ženou a malým dítětem.
Plastika, provedená v životní velikosti, má symbolisovat tragičnost a nesmyslnost války, která
zanechala množství rodin bez otců. I s tímto sousoším dosahuje památník padlých v Suchém
Vrbném celkové výšky 420 cm.
Původně stál suchovrbenský pomník před domem čp. 21 na straně u Ledenické silnice, na toto
místo však za několik let začalo být pohlíženo jako na nevhodné vzhledem ke zvyšující se
frekvenci. Vrchní technický rada Muller proto doporučil přemístit památník na rozšířené
prostranství před nově vybudovanými obecními domy, rovněž při Ledenické silnici. Tento přesun
provedl v červnu 1929 zednický mistr Václav Jirák z Českých Budějovic a účtoval si za svou
práci 2.122 Kč. Teprve tehdy došlo k vložení pamětního listu do základů památníku. Pro lepší
zabezpečení pomníku byl okolo něj pořízen plot; vyrobil jej českobudějovický řemeslník
Roterborn za 1.250 Kč 81). Sdružené korporace v Suchém Vrbném podaly následně k obecnímu
zastupitelstvu žádost, aby přijalo pomník pod svou správu a ochranu jako majetek obce.
Zastupitelstvo se jej rozhodlo převzít svým jednomyslným výnosem z 27. srpna 1929 82).
Roku 1938 došlo k celkové opravě památníku bratry Schoppenhauerovými z Dobré Vody
a zároveň byly u českobudějovické firmy Adolf Lopatář objednány dvě nové kovové desky se
jmény padlých 83). Do zadní části podstavce byla tehdy zasazena schránka obsahující prst' z míst
význačných bitev, svedených příslušníky československých zahraničních legií. Ukrývá se pod
bronzovou destičkou, která má rozměry 54,5 x 28 cm a nese nápis:
ZDE JEST ULOŽENA PRSŤ
Z LEGIONÁŘSKÝCH BOJIŠŤ
OD ZBOROVA, TERRONU
A DOSS'ALTA.
1918.
1938.
Během let nacistické okupace došlo k postupnému ochuzení suchovrbenského pomníku o někte
ré součásti: nejprve byla na základě nařízení českobudějovického policejního ředitelství v červen

ci 1940 odstraněna schránka s prstí z legionářských bojišť a zároveň s tím i destička, která tuto
schránku označovala 84). Zatímco k tomuto činu vedly důvody ideologické, sejmutí dvou desek
se jmény padlých o tři roky později bylo provedeno v rámci rekvisicí kovových předmětů pro
válečnou výrobu; došlo k tomu 10. června 1943 na základě výzvy okresního hejtmana ajejich
odevzdáním získala okresní sběrna 42 kilogramů bronzu 85).
Obě kovové desky zůstaly až do konce války ve skladišti, připraveny k roztavení, ale roztaveny
nakonec nebyly. Po osvobození se je podařilo navrátit na původní místo, 15. října 1945 znovu
osadit na pomník a hned 28. října došlo k jejich slavnostnímu znovuodhalení za účasti většiny
suchovrbenských spolků a korporací 86). Vrátila se i destička označující schránku s prstí z legionářských bojišť.

Na přední část podstavce byla navíc připevněna deska na paměť obětí nacistické persekuce. Má
100 x 64 cm a stojí na ní vytesaný nápis:

rozměry
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ROSA VLADIMÍR
BENEDA BOHUMIL
RYBA JAROSLAV
BROŽ MATĚJ
FROLÍK ANTONÍN
STUDNIČKA LADISLAV
HNILIČKA JOSEF
SUKDOL FRANTIŠEK
TOMÁŠEK AUGUSTIN
HOVORKA BOHUSLAV
UHLÍŘ KAREL
JINDRA JOSEF
VÁCHA JOSEE [SIC!]
KLINGER ANTONÍN
VORÁČEK JAN
PITRA FRANTIŠEK
WESSEL Ý EDUARD
P ÁRTL MIROSLAV
HOVORKA JAN
NOVOTNÝ BOHUMIL
VETIŠKA BOHUMÍR
NOVÁČEK ANTONÍN
U zdejšího pomníku padlých se kromě obvyklých oslav Gubileum vzniku republiky apod.)
konala také pietní vzpomínka u příležitosti prvního výročí spojeneckého náletu na
českobudějovické nádraží, při němž 24. března 1945 zahynulo mimo jiné mnoho obyvatel
Suchého Vrbného 87).
Hned v prvních dnech po osvobození se v Suchém Vrbném uvažovalo také o zřízení velkého
"pomníku Svobody"; tento projekt počítal s velkorysou úpravou dosavadní suchovrbenské návsi
na representativní náměstí, po jehož obvodu měly být postaveny obecní úřadovny, budova pošty,
četnické stanice a podobně. Právě uprostřed tohoto výstavného prostoru zamýšleli představitelé
místního národního výboru vztyčit zmíněný památník 88). Rozsáhlá úprava náměstí se především
z finančních důvodů neuskutečnila, takže prostor vlastně do dnešních dnů není urbanisticky
dořešen, a nedošlo ani na realisaci monumentu.
IX. 17. Pomník obětem válek v Kněžských Dvorech
Velmi záhy se "svého" památníku dočkali také padlí vojíni z Kněžských Dvorů. Obecní
zastupitelstvo zde již v květnu 1921 reagovalo na výzvu okresní komise, na návrh Bedřicha
Soukala svolalo výbory všech místních korporací k vytvoření zvláštního přípravného komité
a věnovalo ve prospěch postavení pomníku počátečních 500 korun 89). Během května a června
bylo zajištěno vhodné místo a mohlo být přikročeno ke stavbě 90). Ačkoli to u pomníků padlých
vojínů nebývá zvykem, vyvolalo zde jeho zřízení poměrně ostrý spor; v tomto případě ovšem
nikoli politický nebo estetický, nýbrž majetkoprávní. Jednalo se vlastně spíše o pozemek, na
kterém pomník stál a který náležel soukromé osobě. Spor vypukl začátkem roku 1925. Posléze
došlo k vandalskému poškození památníku, útokům na osobu starosty a konečně k soudnímu
přelíčení, jež mělo záležitost vyřešit. Představitelé obce byli připraveni v případě potřeby nechat
přemístit pomník do budoucího parčíku, s jehož vysázením podél železniční trati se v nejbližší
době počítalo 91). Rozsudek vyzněl ve prospěch majitele pozemku, a obecní zastupitelstvo proto
ve své schůzi dne 18. března 1925 bylo nuceno rozhodnout o odstranění pomníku 92). Během
několika dní se však podařilo vybrat nové vhodné místo, a to na obecním pozemku poblíž kaple
93). K rozebrání památníku, jeho přenesení a znovupostavení na uvedeném prostranství došlo
v první polovině dubna 1925, pomník byl zároveň převzat do vlastnictví obce a vypsána sbírka na
jeho oplocení 94).
Po druhé světové válce došlo k úpravě kněžskodvorského pomníku na památník obětí obou
válek, který tu v malém parčíku u křižovatky ulic Adolfa Tragera a Nemanické stojí dodnes. Jeho
dominantním prvkem je střední sloup ze žulových kvádrů o výšce 274 cm s nápisem na zaoblené
čelní stěně:
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OBĚTEM
SVĚTOVÉ VÁLKY

A NACISTICKÉ
OKUPACE
1914-18

1939-45

Na obou stranách vybíhá ze středového pylonu kamenná stěna, která je i s odstupňovaným
soklem vysoká 170 cm, a každé z jejích křídel dosahuje délky 136 cm. Na nejvyšší části pomníku
stojí 141 cm vysoká socha muže, zakrývajícího si oběma rukama hlavu.
IX. 18. Pomník obětem válek v Rožnově
Rožnovští se u příležitosti desátého výročí vzniku samostatné republiky rozhodli uctít památku
svých osmnácti padlých sousedů, šesti zemřelých na následky válečných útrap nebo zranění, osmi
nezvěstných osob a jednoho legionáře popraveného na italské frontě 95).
Návrh na zřízení pomníku padlým spoluobčanům z Rožnova vzešel od správce tamní české
školy. Najeho základě se v obci v první polovině roku 1928 ustavil "Komitét pro postavení
pomníku padlým a zřízení jubilejního parku", v němž měly své zástupce všechny místní
organisace politických stran vyjma strany komunistické. V komisi ale zasedali také představitelé
spolků a korporací, českých i německých. U příležitosti oslav desátého výročí vzniku
samostatného státu věnovala rožnovská obec pozemek u Linecké silnice naproti sokolovně pro
postavení pomníku padlých i pro zřízení okolního tzv. Jubilejního parku 96).
Ani jeden z těchto záměrů - pomník či park - se však během následujících několika let
nepodařilo uskutečnit. V roce 1930 vzniklo k tomuto účelu zvláštní Okrašlovací sdružení a byly
vybrány poměrně vysoké příspěvky od místních spolků i politických organisací 97). Pokud se
však podařilo zjistit, příprava nikterak nepokročila a ani ve třicátých letech nebyl pomník padlých
v Rožnově postaven.
Teprve po osvobození zřídili Rožnovští památník obětem obou světových válek, a to na
prostranství před školou (dnes náměstí bratří Čapků). Jedná se o prostý pomník ze žulových
kvádříků o celkové výšce 210 cm a šířce 202 cm, s deskou z tmavé leštěné
žuly (125 x 95 cm) nesoucí nápis:
1914
1918

1938
1945

OBĚTEM

PRVNÍ A DRUHÉ
SVĚTOVÉ VÁLKY
Od Lidické třídy vede k pomníku vydlážděný chodníček, lemovaný záhony s pravidelně
obnovovanou výsadbou růží. Celý prostor, stejně jako okrasné keříky kolem pomníku, jsou
dodnes pečlivě udržovány.
IX. 19. Pomník padlých v Novém Vrátě
Obec Vráto, k níž administrativně náležely též osady Nové Vráto a Hlinsko, si památku svých
padlých spoluobčanů připomněla zřízením pomníku v jubilejním roce 1928. Přípravu zde měl na
starosti slavnostní výbor v čele s předsedou Josefem Píhou. Základní kámen byl položen 6.
července 1928, pomník vytvořil bez nároku na zisk železniční zřízenec Jan Zeman z Vráta, desku
se jmény 46 padlých dodal českobudějovický kameník Václav Hára za 993,98 Kč. Finanční
náklady se podařilo uhradit z podstatné části prostřednictvím veřejné sbírky mezi obyvateli obce.
Práce proběhla bez výrazných komplikací za jediný měsíc, a slavnostní odhalení se proto konalo
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již 12. srpna 1928. V předvečer slavnosti mohli občané zhlédnout divadelní představ~ní
Bognerova dramatu "Za vlast". Kolem deváté hodiny ranní se sešlo na 600 lidí před Svarcovým
hostincem, odkud se vydal průvod k pomníku, zahalenému státní vlajkou. Přítomné uvítal
starosta obce František Fencl krátkým proslovem, v němž vzpomněl všech padlých. Poté se ujal
slova hlavní řečník, sociálně-demokratický poslanec Alois Kříž z Českých Budějovic, který
hovořil rovněž o všech obětech války. Malý Karel Turek následně přednesl báseň adresovanou
všem padlým vojínům. Nakonec předseda slavnostního výboru Píha sejmul s pomníku vlajku
a předal jej symbolicky starostovi Fenclovi do vlastnictví obce a opatrování pozůstalým.
Slavnostního odhalení se mimo jiné zúčastnily hasičské sbory z Vráta, Rudolfova a Adamova.
Zakončením oslav byl večerní koncert a zábava v místním Švarcově hostinci 98).
Vrátecký pomník se nachází poblíž frekventované Rudolfovské třídy aje obklopen několika
stromy, které tu byly vysázeny 19. března 1930. Jedná se o prostý kamenný pomník o celkové
výšce 250 cm, s naznačenou bosáží soklu a reliéfem holubice v tympanonu. Mezi tím se v mírné
vpadlině nachází deska z umělého mramoru černé barvy (103 x 43 cm) s nápisem:
PADLÝM VOJÍNŮM OBCÍ
VRÁTA-HLINSKA VE
SVĚTOVÉ VÁLCE R. 1914-18.
BÁRTA JOS. MAŠEK JAN
CIBULKA VOJ. MRKVIČKA VÁC.
ČABELA VOJ. NETOLICKÝ VÁC.
FANTA MAT. NEUBAUER VOJ.
HAVEL KAR.
PAUKNER FR.
HOLOMEL ED. PRAVDA VÁC.
HOLOMEL LAD . PROKEŠ JAN
HNILIČKA MAT. SCHINKO FR.
JUNGSCHAFER MAR. ŠEBEK JAN
KADLEC FR.
ŠTECH FR.
KLIMEŠ VÁC.
ŠTOFFL FR.
KOLLER JAN
ŠTROBL FR.
KOLLER PAV.
ŠRÁMEK FR.
KOLÁČEK JAN
ŠUSTR KAR.
KONZAL MAT.
TIBITANZEL VOJ.
KLOUDA TOM.
TROUB JAK.
KUTÍŠ KAR.
TURKO FR.
LEŠTINA JAN
URICH FR.
MAREŠ JAN
ZIERLINGER JAN
MAUERTOM.
IX. 20. Pomníky obětem válek v Nových Hodějovicích
Dalším pomníkem, zřízeným u příležitosti desátého výročí vzniku Československé republiky,
byl památník obětem války v Nových Hodějovicích. Jednalo se o vysoký kamenný pylon,
vztyčený na prostranství před novostavbou české obecné školy a označovaný též jako "památník
Svobody". K jeho odhalení došlo právě 28. října 1928 o druhé hodině odpolední a pietní akt byl
spojen s přednáškou řídícího učitele Jana Františka Svobody, recitacemi a písněmi v podání
školní mládeže 99).
Pomník o celkové výšce 250 cm je tvořen soklem z žulových kvádrů, na němž se tyčí pylon ze
světlé žuly. Byl obnoven po druhé světové válce, takže deska z tmavé leštěné žuly, zasazená
v jeho přední straně, nese nápis:
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PRAVDA VÍTĚZÍ!
1928./X.18 - 195./V.45
Kromě toho uctily Nové Hodějovice památku svých osmi spoluobčanů, kteří byli popraveni za
heydrichiády, zemřeli během let nacistické okupace v koncentračním táboře nebo padli v květno
vých bojích 1945, postavením zajímavě řešeného pomníku v sousedství kostela Královny
Andělů. Původně zdejší místní národní výbor zamýšlel zřídit prostý památník se jmény obětí,
jaké se stavěly po první světové válce. Kulturní referent Miloslav Svoboda však prosazoval
myšlenku honosnějšího, originálnějšího díla, které by lépe vystihovalo skutečnost, že "v Hodě
jovicích byl sváděn zápas s Němci od nepaměti a vystupňován v posledních letech do krajnosti".
Nedostatek finančních prostředků se podařilo zčásti vyrovnat veřejnými sbírkami, příspěvky
spolků, Záložny českobudějovické a měšťanského pivovaru, ale především tím, že akad. architekt
Josef Studničný z Českých Budějovic vypracoval projekt pomníku bezplatně, stavitelské práce
provedla českobudějovická firma Josefa Maška rovněž bez nároku na odměnu, nákladní
automobily zapůjčila zdarma národní správa firmy Kosák z Českých Budějovic a potřebný
cement věnovala firma Patzák & Hromádka a Legiostavba. Při výkopech základů pracovali sami
hodějovičtí občané 100).
K odhalení hodějovického pomníku došlo v neděli 27. října 1946 dopoledne; vlastní slavnosti
předcházela bohoslužba ve zdejším kostele, následovalo vystoupení Pěvecko-hudebního spolku
Skuherský za řízení řídícího učitele F. X. Svobody. Po proslovech představitelů obce a několika
hostů bylo odhalení pomníku zakončeno státní hymnou. V sále zdejší obecné školy se potom
ještě konal slavnostní večer k výročí 28. října 101). Vlastní pomník je sestaven ze žulových
kvádrů a má celkovou výšku 253 cm. Najeho vrcholu je upevněn kříž z leštěné žuly, na čelní
straně potom tmavá leštěná žulová deska (83 x 50 cm) s nápisem:

PAMÁTCE OBĚTÍ
NĚMECKÉ OKUPACE
1939 - 1945
Vpravo od něj se směrem ke kostelu táhne půloblouk okrasných keřů, které ve svém stínu
ukrývají osm malých desek z tmavé leštěné žuly. Každá z těchto desek má rozměry 35 x 26 cm,
spočívá na drobném betonovém soklu a nese fotografii a jméno jednoho ze zemřelých:
BOHUMÍR
KALMA
* 7.10.1907 - POPRAVEN
+ 5.7.1942 V TÁBOŘE

ANTONÍN
MLADÝ
* 27.2.1885 - POPRAVEN
+ 3.7.1942 V TÁBOŘE

JOSEF
VERNER
* 17.10.1895 -POPRAVEN
+ 7.7.1942 V TÁBOŘE

JOSEF
VÁVRA
* 15.11.1902-POPRAVEN
+ 3.10.1941 V PRAZE

RICHARD
KLOUDA
* 25.10.1901 - ZEMŘEL 28.9.1942
V KONCENTRAČNÍM TÁBOŘE

ADOLF
ŠESTÁK
* 26.3.1912 - PADL 8.5.1945
- NA BARIKÁDÁCH V PRAZE

MICHAEL
SÝKORA
* 24.8.1924 - ZASTŘELEN 24.6.1945
PŘI DOBROVOLNÉ STRÁŽ. SLUŽBĚ

RUDOLF
BLÁHA
* 31.1.1904 - ZAHYNUL 24.3 .1945
PŘI LETECKÉM NÁLETU
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IX. 21. Pomníky obětem válek v Mladém
V Mladém u Českých Budějovic využili stávající kamenný kříž, vztyčený na tamním hřbitově
poblíž vchodu. Na čelní stranu jeho vysokého podstavce umístili pamětní desku s nápisem:
DEJ VŠEM ZDE ODPOČÍVAJÍCÍM
LEHKÉ ODPOČINUTÍ
ÓPANE!
ZŘÍZENO V UPOMÍNKU NA SVĚTOVOU VÁLKU
1914 - 1918
Na jižní

straně

téhož podstavce jsou vytesána jména válečných obětí:
V UPOMÍNKU PADLÝM VOJÍNŮM
Z OBCE MLADÉ
VE SVĚTOVÉ VÁLCE 1914 - 1918.

Poněšický

K. 18 r.p.pl.91 +30.11.1916 v ltalii
Poněšický J. 28 r.p.p1.91 +22.8.1918 v Bruku
Nesvadba J. 22 r.p.p1.32 + 1915 v ltalii
Nesvadba F. 32 r.důst.p.p1.28 + 1922 po těžk.zranění v ltalii
Němec M. 31 r.p.p1.29 +19.5.1915 v Rusku
Vacek F. 22 r.sap.8 +27.10.1916 v Haliči
Zeman Boh. 20 r.p.p1.91 + 17.5.1917 v ltalii
Kadlec J. 28 r.čet.p.p1.91 +18.7.1916 v Haliči
Kantor Jak. 35 r.p.pl.29 + 1915 Karpaty
Bohdal V. 26 r.hulán pl.6 +12.5.1915 v Rusku
Petrov B. 23 r. des.p.pl.88 + 1915 v Rusku
Hes F. 25 r.p.pl.75 +23.3.1915 v Haliči
Hovorka L. 26 r.p.pl.3 +26.7.1915 v Haliči
Čapek Jan 27 r.žel.pl. +1.7.1916 v Srbsku
Fousek V. 34 r.des.p.pl.81 +6.10.1916 v Haliči
Návorka V. 34 r.p.pl.81 +31.3.1917 v Rumunsku
TibitanzlJ. 43 r.p.p1.91 + 11.5.1918 v Praze
Růžička F. 23 r.p.pl.91 +29.12.1918 Mladé
Daněk V. 21 r.nárnořník +28.11.1918 Mladé
Sehnoutka F. 21 r.p.pl.29 + 1918 v ltalii
Soukup Jos. 38 r.p.p1.91 +19.4.1916 v ltalii

Neobvykle řešený pomník obětem nacistické okupace zřídila v Mladém tamní odbočka Svazu
osvobozených politických vězňů. Jeho odhalení bylo uspořádáno v neděli 6. července 1947.
Stejně jako u pomníku v Nových Hodějovicích, i tady předcházela slavnosti bohoslužba
celebrovaná plukovníkem duchovní služby G. Šumanem. Pietní akt zahájil předseda zdejší
odbočky Svazu J. Kneisl uvítáním všech přítomných a poslanec JosefPlojhar potom ve svém
projevu slíbil, že zůstaneme věrni ideálům těch, kteří položili svůj život. Pak přišli na řadu další
dva slavnostní řečníci a vystoupení Pěvecko-hudebního spolku Skuherský. Za zvuků vojenské
hudby byla vztyčena státní vlajka, pomník odhalen a místopředseda místního národního výboru
Zemanjej převzal do ochrany obce. Slavnost skončila státní hymnou 102).
Pomník obětem fašismu v Mladém, vytvořený českobudějovickým kamenickým mistrem
Václavem Hárou, je pozoruhodný svou nezvyklou komposicí: na odstupňovaném soklu se tyčí
čtyři sloupy z leštěné žuly, z nichž prostřední dva jsou na svých vrcholcích spojeny třemi kříži.
Bronzová deska, připevněná k těmto sloupům v jejich spodní polovině, nese reliéf ženy, která
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stojí proti vycházejícímu slunci s rozpřaženýma rukama, na nichž visí zbytky zpřetrhaných
okovů. U ženiných nohou leží nacistický prapor, protknutý mečem. Desku o rozměrech 73 x 53
cm vytvořil v roce 1946 František Mrázek podle návrhu představitelů Svazu, jak o tom svědčí
i autorská signatura v pravém dolním rohu; sám autor nazval své dílo "Okovy jsou strženysvobodaje na obzoru". Na levém žulovém sloupu čteme vytesaná jména obětí fašismu (písmena
byla původně vyzlacena):
BOHONĚKJAN

24.3.1945 MLADÉ
ERHART VOJTĚCH
3.7. 1942 TÁBOR
FABIÁN OTA
19.2.1945 BUCHENWALD
HAIKL FRANTIŠEK
22. 2. 1943 OSVĚTIM
KRAMÁŘ JOSEF
3.7.1942 TÁBOR
KRATOCHVÍL JOSEF
9.5. 1945 PRAHA
MAREK ANTONÍN
30.7. 1945 CHAM
PISKAČ VÁCLAV
10. 4. 1944 BAYREUTH
SEMELAJAN
6. 1. 1943 STRAUBING
STEHLÍKOVÁ ANNA
23. 1. 1945 RA WENSBRUCK
STREJČEK FRANTIŠEK
NEZVĚSTNÝ

ŠPINDLEROVÁ BOŽ.
9.5.1945 RAWENSBRUCK
ŠPINDLEROVÁ FRANTIŠKA
27. 1. 1945 RA WENSBRUCK
SCHINKMANN VILÉM
18. 11. 1942 SCHUHHOF /DANZIG/
Celý pomník, včetně odstupňovaného kamenného soklu, měří na výšku 347 cm a po obou jeho
stranách stojí na malých podstavcích plechové vázy. Zmíněný sokl má na přední straně nápis ve
dvou řádcích:
ÚČASTNÍKŮM II. NÁRODNÍHO ODBOJE A SVÝM
UMUČENÝM A POPRAVENÝM - ODBOČKA SOPVP MLADÉ

IX. 22. Pomník obětem válek v Českém Vrbném
Rovněž v Českém Vrbném stojí před mateřskou školkou pomníček připomínající oběti obou
světových válek. Byl zřízen po roce 1945 a stál původně u silnice před vjezdem do vsi. Teprve
v souvislosti s budováním nové komunikace došlo k přemístění pomníku na nynější místo. Na
podstavci tvořeném dvěma kvádry
se do výšky 195 cm tyčí kámen, který nechal tvůrce pomníku z větší části neopracovaný. Pouze
čelní strana tohoto kamenného bloku je zarovnána a vyleštěna a její horní část nese připevněný
kovový křížek se zavěšenou trnovou korunou. Pod ním čteme dnes již nepříliš výrazný nápis:

143

J. FUČÍK
LIDÉ BDĚTE!
OBĚTI SVĚTOVÝCH VÁLEK

1914-1918
DOLEJší VOJTĚCH * 1884 + 1918
PODLAHA FRANTIŠEK * 1893 + 1916
PÁNEK MATĚJ * 1885 + 1915
1939-1945
TRUHLÁŘ JIŘÍ * 1908 + 1945
TRUHLÁŘ KAREL * 1908 + 1945
ZIMANDL JAN * 1914 + 1945

IX. 23. Pomník obětem válek v Haklových Dvorech
V Haklových Dvorech byl původní pomník padlým zřízen v roce 1928 a obnoven více než dva
roky po osvobození, 20. července 1947. Nachází se v soukromé zahradě u silnice a tvoří ho
jednoduchý kamenný pylon, vztyčený na podstavci vyzděném z několika nepravidelných
kamenných bloků. Přední strana pylonu nese v horní části čtvercovou desku, která je mírně
zapuštěna a má vyrytý nápis:
PRAVDA
VÍTĚZÍ

1918-1928
Pod ní vystupuje z plochy druhá deska, ze stejného materiálu a shodných rozměrů, nesouCÍ
nápis:
PRAVDA
ZVÍTĚZILA!

5.5.1945
ZNOVU VYSTAVĚNO
20.7.1947
Pro úplnost je třeba zmínit se ještě o pomníčku, který chtěla postavit Ludmila Jungwirthová
z Haklových Dvorů v roce 1946 na paměť svého manžela. Památník měl stát u břehu Lišovského
rybníka poblíž Zavadilky, ale nakonec pravděpodobně nebyl realisován 103).
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x. POMNÍKY A PAMĚTNÍ DESKY OSVOBOZENÍ
x. 1. Pomníčky a pamětní deska Rudé armády
Funkci jednoduchých pomníčků převzaly v prvních poválečných letech hroby příslušníků Rudé
armády, kteří zemřeli během roku 1945 na území Českých Budějovic a okolních obcí. Jejich těla
spočinula nejen na městském hřbitově sv. Otýlie, nýbrž také na židovském hřbitově a v Mladém.
Po válce došlo údajně k exhumaci sovětských vojáků od sv. Otýlie a k převezení jejich ostatků na
židovský hřbitov 2). Tam probíhaly každoročně vzpomínkové akty, v roce 1951 byly hroby na
židovském hřbitově nově upraveny a uprostřed nich vztyčen menší památník. Rovněž tak na
bývalém vojenském hřbitově (u Roudenské silnice za dnešní jižní zastávkou) se již roku 1946
nacházel pietně upravený hrob padlých příslušníků Rudé armády, k němuž byly ve výročních
dnech kladeny věnce a květiny 3). Pietně upravený hrob sovětských vojáků, označovaný někdy
i jako pomník, se nacházel také na hřbitově v Mladém. V poválečných letech se u něj konaly
každoročně květnové vzpomínkové akce 4). Tyto drobné slavnosti měly většinou uniformní
průběh: uvedlaje československá a sovětská státní hymna, následoval proslov některého z politických či vojenských funkcionářů a nakonec zazněla Internacionála.
Tento nepřehledný stav vyvolal již v prvních měsících roku 1946 potřebu soustředění veškerých
těl na jediném místě a opatření tohoto místa důstojným pomníkem 5). Myšlenka byla považována
za velmi naléhavou a na krajské konferenci Svazu československo-sovětského přátelství o ní 8.
května 1948 například hovořil redaktor B. Růžička 6).
Odbočka Svazu bojovníků za svobodu ve Čtyřech Dvorech na přelomu let 1950 a 1951 plánovala postavení pomníku Rudé armády u vjezdu do obce, poblíž Dlouhého mostu 7). Kjeho realisaci
nakonec nedošlo, přibližně v témže místě byl však zřízen pomníček Eduarda Hály.
Výsledkem čtyřdvorských snah o zřízení památníku Rudé armády se patrně stala kamenná
mohyla stojící za dnešním sídlištěm Máj, na okraji lesa "U Hada", a to v sousedství bývalé
vojenské střelnice. Má tvar komolého jehlanu o výšce 190 cm a do její čelní stěny je zasazena
kamenná deska s letopočty: 1939-1945. Žádné přesnější údaje o vzniku tohoto pomníku se
nepodařilo vypátrat, pravděpodobně však připomíná pobyt sovětských vojáků, kteří v těchto
místech podle svědectví pamětníků v létě 1945 po několik týdnů tábořili. V současné době se
mohyla nachází uprostřed smíšeného porostu a před ní je patrná někdejší zahradnická úprava
přístupového chodníčku v podobě několika zplanělých keříků. Začátkem roku 1997 projevil Úřad
města České Budějovice zájem o pietní obnovení tohoto památníčku i jeho okolí, prozatím z toho
ovšem sešlo.
Vraťme se však do Českých Budějovic na začátku padesátých let, kde otázka důstojného
památníku osvobození zůstávala nadále otevřená. U příležitosti desátého výročí osvobození se
v květnu 1955 podařilo odhalit alespoň pamětní desku Rudé armádě v interiéru Domu osvěty
(původně Německý dům, dnes Dům kultury Slávie). Byla umístěna v prvním patře budovy, nad
schodištěm vose hlavního vchodu. Z jejího povrchu vystupoval reliéf sovětského vojáka se
samopalem a kyticí šeříku v pravé ruce, která mírně přesahovala okraj desky. Pozadí tvořil
charakteristický českobudějovický motiv - Černá věž se štítem kostela a několika domy na
náměstí. Deska byla vyrobena z laminátu s příměsí bronzu, měla rozměry 55 x 105 cm a pocházela z dílny Bohuslava Buriana 8). Nápis zněl:
DĚKUJEME
VÍTĚZNÉ SOVĚTSKÉ ARMÁDĚ
ZA OSVOBOZENÍ Č.BUDĚJOVIC
9.KVĚTEN 1945 - 9.KVĚTEN 1955.
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X. 2. Památník na hřbitově sv. Otýlie
Teprve v následujícím roce došlo na zřízení velkého pomníku sovětským vojákům, a to ve
východní části hřbitova sv. Otýlie, vose hlavní hřbitovní komunikace. Sem byly uloženy
exhumované ostatky 37 padlých vojáků z města a širšího okolí a najejich společném hrobě
potom roku 1956 vznikl monumentální pomník podle návrhu architekta Josefa Vítů a sochaře
Františka Mrázka. Jeho slavnostní odhalení proběhlo u příležitosti 39. výročí říjnové bolševické
revoluce v Rusku, ve středu 7. listopadu 1956 odpoledne. Kromě několika hostů ze Sovětského
svazu i bývalých příslušníků Rudé armády, kteří se podíleli na osvobozovacích bojích, se tohoto
aktu účastnil též zástupce sovětského velvyslanectví generálmajor Zubčenko 9). Památník rudoarmějců na hřbitově sv. Otýlie se stal jedním z nejdůležitějších míst, kam se nadále soustředily
pietní akty ve výročních dnech osvobození, ale také k výročí říjnové revoluce a u příležitosti Dne
československé lidové armády (6. října) 10). Každoročně začátkem května a listopadu bylo
prostranství před pomníkem zahrnuto věnci a kyticemi, které sem pokládaly různé delegace, ale
i občané Českých Budějovic. Počínaje rokem 1990 odpadly oslavy ruské revoluce a ochabla také
účast na květnových vzpomínkových akcích: například v den padesátého jubilea konce druhé
světové války sem v roce 1995 přišlo něco kolem dvaceti lidí.
Pomník nemůžeme minout, jdeme-li po hlavním hřbitovním chodníku směrem do zadní části
hřbitova. Ústřední součást monumentu tvoří vztyčený kvádr o výšce 450 cm (i se soklem 540
cm), šířce 230 cm a tloušťce 60 cm, sestavený z několika menších žulových bloků, v jehož čelní
straně je zasazena pískovcová deska (168 x 322 cm) s reliéfem sovětského vojáka. Celý pietní
areál obklopuje ze tří stran stěna vysoká 150 cm a nesoucí nápis "VÁM PODĚKOVÁNÍ A
LÁSKU VÁM ... ". Podél jejího vnitřního obvodu leží 38 desek s rozměry 65 x 55 cm, které na
svých vrchních plochách nesou vytesané údaje o zemřelých sovětských vojácích. Na sedmnáctém
místě v pořadí, přímo pod vztyčeným kvádrem, leží deska skrývající prsť z bojišť u Sokolova
a Dukly. Nápisy, týkající se místa smrti a případně hodnosti vojáka jsou provedeny latinkou,
zatímco ruská jména azbukou:
NEZNÁMÝ PŘÍSLUŠNÍK RA
PADL V PIŠTÍNĚ
OKRES ČESKÉ BUDĚJOVICE

NEZNÁMÝ PŘÍSLUŠNÍK RA
PADL V PIŠTÍNĚ
OKRES ČESKÉ BUDĚJOVICE

NEZNÁMÝ PŘÍSLUŠNÍK RA
PADL V PIŠTÍNĚ
OKRES ČESKÉ BUDĚJOVICE

NEZNÁMÝ PŘÍSLUŠNÍK RA
PADL VE STRÝčlCÍCH
OKRES ČESKÉ BUDĚJOVICE

NEZNÁMÝ PŘÍSLUŠNÍK RA
PADL VE STRÝčlCÍCH
OKRES ČESKÉ BUDĚJOVICE

NEZNÁMÝ PŘÍSLUŠNÍK RA
PADL
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

NEZNÁMÝ PŘÍSLUŠNÍK RA
PADL
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

NEZNÁMÝ PORUČÍK RA
PADL V RYCHNOVĚ N. M.
OKRES KAPLICE

LUELNIKOV
PADL
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
KONSTANTIN
KONSTANTINOPOLSKlJ
ONISIMOVIČ
SERŽANT RA
PADL V CHYŠKÁCH
OKRES MILEVSKO

NIKOLAJEVIČ

ALEKSANDR
PADL
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
SANIČAN PAUL

PADL
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
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JEREMENKO
PADL
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
RAŠENSKOJ
PADL
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
PRSŤ Z BOJIŠŤ
SOVĚTSKÉHO SVAZU
1941-1945

BlTJAK
PADL
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
LEBEĎ

PADL
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
LIMAR
PADL
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SOBUENKO
PADL
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SEM
PADL
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

DUDNIK
PADL
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

BlRJUKOV
PADL
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

GOVORUCHA
PADL
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
PAVLOV
PADL
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
FOMIN
PADL
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

IVANOV
VALGIN
PADL V TERČÍ VSI
OKRES KAPLICE
SNICKOJ
PADL
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
NEZNÁMÝ VOJÍN RA
PADL
V KAPLICI
NEZNÁMÝ PŘÍSLUŠNÍK RA
PADL V MALEŠICíCH
OKRES TÝNN. VLT.
NEZNÁMÝ PŘÍSLUŠNÍK RA
PADL V MALEŠICÍCH
OKRES TÝN N. VLT.

DAŇK

PADL
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
BOGUN
PADL
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
RYKALOV
VASILIJ
ALEKSANDR
PADL V PLANÉ
OKRES ČESKÉ BUDĚJOVICE
DEVENJA
PADL
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
NEZNÁMÝ LÉKAŘ RA
PADL VE VESELíČKU
OKRES MILEVSKO
ILJA KUVIN
PADL V DOUBRAVICI
OKRES ČESKÉ BUDĚJOVICE
NEZNÁMÝ PŘÍSLUŠNÍK RA
PADL V MALEŠICíCH
OKRES TÝN N. VLT.
IVANOV
PADL
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
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X. 3. Pamětní deska na radnici
Již v kapitole pojednávající o pamětní desce T. G. Masaryka bylo zmíněno, že její místo na
českobudějovické radnici zaujala v roce 1970 deska na počest Rudé armády. K tomuto rozhodnutí dospělo vedení městského národního výboru ve shodě s okresním i krajským národním
výborem, okresním i krajským výborem KSČ a dalšími stranickými orgány v Českých Budějovicích v dubnu 1970 11). Výměna pamětních desek byla realisována v rámci oslav 25. výročí
osvobození, které vyvrcholily 9. května 1970 vojenskou přehlídkou na náměstí. Zazněly při ní
československá i sovětská hymna, prostoupené dvaceti slavnostními salvami. Po projevech
vedoucího tajemníka krajského výboru KSČ Dr. Jaroslava Hejny a předsedy městského
národního výboru Bedřicha Drajera byla na fasádě radnice odhalena pamětní deska sovětské
armádě, která zakryla holé místo po desce Masarykově. K mikrofonu pak přistoupil bývalý
příslušník sovětské armády, který se zúčastnil osvobozování Českých Budějovic, a tlumočil
Jihočechům pozdravy od obyvatel Sovětského svazu. Oslava pokračovala dekorováním členů
Lidových milicí a vojenskou přísahou 12).
Bronzovou pamětní desku o rozměrech 166 x 108 cm vytvořil sochař František Mrázek, při jejím
levém i pravém okraji se nacházel reliéf sovětského vojáka mávajícího šeříkovými květy a uprostřed pod pěticípou hvězdou nápis:
NA PAMĚŤ
25. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ
MĚSTA ČESKÝCH BUDĚJOVIC
SOVĚTSKOU ARMÁDOU

1945-1970
Deska byla z radniční fasády sňata začátkem roku 1990, aby uvolnila místo obnovené pamětní
desce T. G. Masaryka. Ještě koncem devadesátých let byla uložena v údržbářské dílně v přízemí
radniční budovy, její pozdější osudy nejsou známy.

X. 4. Pamětní deska na Vyšebrodském domě
Tzv. Vyšebrodský dům na rohu Senovážného náměstí a Lannovy třídy naproti poště se v květnu
1945 stal sídlem prvního štábu sovětské armády. Na nutnost připomenout tuto skutečnost zvláštní
pamětní deskou bylo upozorněno již v květnu 1970, realisace se však protáhla o dalších pět let.
Předání desky veřejnosti proběhlo 8. května 1975, v předvečer třicátého výročí osvobození, a tato
malá slavnost se stala zároveň vhodnou příležitostí k otevření "koutu revolučních tradic" v interiéru budovy, která v té době již sloužila potřebám 2. učňovské školy. Slavnostní proslov měl
předseda městského výboru KSČ František Dolejší, jenž také pamětní desku odhalil 13).
Pamětní deska visela potom až do počátku devadesátých let na západním průčelí bývalého
Vyšebrodského domu, vedle hlavního vchodu. Jejím autorem byl sochař František Mrázek, za
materiál posloužil laminát s příměsí bronzu. V horní části desky vystupoval reliéf pěticípé hvězdy
a pod ním dvě v půlkruhu zkřížené ratolesti 14).
TATO BUDOVA
BYLA V KVĚTNU 1945
SÍDLEM PRVNÍHO VELITELSTVÍ
SOVĚTSKÉ ARMÁDY
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Později došlo pravděpodobně k výměně pamětní desky,
nápis následovně:
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neboť

podle mladších fotografií

zněl

V TÉTO BUDOVĚ BYLO
V KVĚTNU 1945
PRVNÍ VELITELSTVÍ
SOVĚTSKÉ ARMÁDY
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
S VELITELEM
MAXIMEM PETROVIČEM
ŠEVČENKEM

VOZ

x. 5. Sovětské dělo v parku

Symbolický památník osvobození Českých Budějovic stál od roku 1975 v městském parku
naproti bývalé Besedě. Tvořil jej žulou obložený sokl, na němž stál lehký pěchotní protitankový
kanon ráže 57 mm. Touto zbraní disponovaly jednotky sovětské armády, které se v květnu 1945
podílely na osvobození jižních Čech 15). Na čelní straně podstavce byla připevněna kovová
deska s nápisem:
RUDÉ ARMÁDĚ
OSVOBODITELCE
ČESKÝCH BUDĚJOVIC
V KVĚTNU 1945

Kanón i s podstavcem zmizel z městského parku na samém počátku devadesátých let. Místo, kde
stával, dodnes připomíná upravená plocha a přístupový chodníček, obojí pokryté leštěnými
dlaždicemi.

x. 6. Pomník ve vojenské nemocnici
Na nádvoří někdejší vojenské nemocnice v ulici Boženy Němcové byl u příležitosti 35. výročí
osvobození v roce 1980 zřízen pomník s figurálním sousoším od Františka Mrázka. Uprostřed
bazénku s fontánkami, který se napouštěl vždy na léto, stál nevysoký kamenný podstavec a na
něm sousoší sovětského a československého vojáka, podávajících si ruce. Motiv a komposici této
monumentální plastiky navrhla sama správa vojenské nemocnice, sochař Mrázek ji vytvořil
z hořického pískovce jako jedno ze svých posledních velkých děl. Socha měla celkovou výšku
270 cm.
Roku 1990 nebo 1991 byl pomník ještě vojenskou správou nemocnice demontován a sousoší
ulo-ženo nejprve přímo v areálu, od roku 1994 pak ve dvoře protějšího tzv. "týlového objektu"
(na rohu ulic Boženy Němcové a Emila Pittera), kde spočívalo přikryté plachtou, zaházené harampádím a zarostlé kopřivami několik let. V souvislosti s rekonstrukcí "týlového objektu" pro
potřeby záchranné služby došlo v únoru 1999 kvůli lepšímu zabezpečení uměleckého díla k jeho
opětnému vyzvednutí a převezení do horního areálu budějovické nemocnice, kde leží dosud
v prostoru čističky odpadních vod, obrostlé mechem, travou a výhonky chmele. Ještě před tímto
posledním transportem proběhlo jednání o případném deponování plastiky v Jihočeském muzeu
nebo v Alšově jihočeské galerii. Ani jedna z těchto institucí však pro tak rozměrný předmět zatím
nemá možnost umístění.
Jediné, co zbylo z monumentu na původním místě, je bazének obložený leštěnými žulovými
dlaždicemi a sokl, ze kterého byl odstraněn nápis. Aby tento podstavec nepůsobil prázdným
dojmem, pokládají na něj zahradníci nemocnice velký květináč.
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3) XXVIII. výroční zpráva obchodní akademie Dr. Ed. Beneše v Českých Budějovicích za školní rok 1946-1947.
České Budějovice 1947, s. 15.
4) Pietní vzpomínka u hrobu padlých rudoarmějců. Rudé právo 8. 5. 1951.
5) Hroby Rudoarmějců v Č. Budějovicích. HL, roč. 2 (35), 3. 4. 1946, č. 14, s. 3.
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11) SOkA ČB, MěNV ČB, RMěNV 22. 4. 1970, s. 15, bod 7.
12) SOkA ČB, MěNV ČB, Kronika ČB, 1970, s. 39.
13) Kulturní kalendář, červenec-srpen 1975, s. 20; Odhalení pamětních desek. JP, roč.31, 9. 5.1975, č. 108, s. 4.
14) JP, roč. 31, 13.5. 1975, Č. 110, s. 3; KADRMAS, Pavel- ŽEMLIČKOVÁ, Zdenka: Památky revolučního a
dělnického hnutí v Jihočeském kraji, 2. díl. České Budějovice 1981, s. 65.
15) Tamtéž, s. 66.

153

XI. POMNÍK JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA
Jan Žižka z Trocnova a Kalicha (asi 1360-1424), původně zeman na rodném trocnovském dvorci
ajeden z mnoha drobných šlechticů na Trhosvinensku, později profesionální voják. Po vypuknutí
husitské revoluce se stal jedním z hejtmanů a svou autoritou si brzy zajistil čelní postavení ve
vojsku. Vztah pozdějšího husitského vojevůdce Žižky ke katolickému královskému městu
Budějovicím byl v podstatě okrajový; na počátku 15. století vedl s městem spory, jejichž
vyrovnání nařídil král v roce 1409. Roku 1420 tábořilo husitské polní vojsko pod Žižkovým
velením nedaleko Budějovic, ale k útoku na pevné městské hradby nedošlo.
Osudy jezdeckého pomníku Jana Žižky jsou pozoruhodné nejen okolnostmi vzniku, ale rovněž
tím, jak dlouho a složitě pro něj bylo hledáno vhodné umístění. S Českými Budějovicemi tato
socha původně neměla mít vůbec nic společného.
Příběh začíná v Praze vlastně už roku 1882, kdy došlo k založení Spolku pro zbudování pomníku
Jana Žižky z Trocnova na vrchu Žižkově. Teprve o čtvrt století později bylo definitivně vybráno
vhodné místo a v roce 1912 vypsána první soutěž, která však vzhledem k neujasněnosti zadání
skončila bez jednoznačného výsledku. Přesto proběhlo v červnu 1920 slavnostní položení
základního kamene. Další umělecké soutěže vypsal spolek v letech 1925 a 1927, kdy už musel
koordinovat svou činnost se Sborem pro postavení Památníku osvobození a Žižkova pomníku na
vrchu Žižkově 1). Soutěží se účastnili přední výtvarní umělci té doby.
V polovině dvacátých let získala myšlenka pomníku Jana Žižky novou výraznou osobnost,
sochaře a pozdějšího profesora na pražské umělecko-průmyslové škole Karla Dvořáka. Někdejší
Myslbekův a Štursův žák přistoupil poprvé k práci na Žižkově jezdecké soše jako dvaatřicetiletý,
a to v rámci umělecké soutěže z let 1925-1926. Na architektonické části pomníku s ním tehdy
spolupracoval Otakar Novotný. Ve Dvořákově pojetí představoval Žižka symbol síly, rozhodnosti
a pádnosti, což bylo vyjádřeno nejen držením celého těla, nýbrž především posunkem pravice.
Za tento návrh získal sochař v soutěži třetí cenu. Téhož roku probíhala druhá souborná výstava
Dvořákova díla, jejíž návštěvníci si již mohli prohlédnout studie celé Žižkovy sochy i jednotlivých detailů 2).
V letech 1927-1928 se několik desítek výtvarných umělců zúčastnilo další veřejné soutěže na
Žižkův pomník. Tentokrát již byla předem zadána jeho konkrétní podoba - mělo se jednat o jezdeckou sochu, ale také limitovány pořizovací náklady částkou 1,200.000 Kč. Karel Dvořák se do
soutěže opět přihlásil ajak se dozvídáme zjeho poznámkového bloku, vznikla první studie k novému Žižkovi pod umělcovýma rukama v únoru 1927 3). Protože však souběžně tvořil mnoho
dalších děl, dostal se ke skicám na sochu husitského hejtmana znovu teprve v prosinci téhož roku
a intensivně na ní pracoval během února až května 1928. V posledních dvou měsících tohoto
období se zabýval ztvárněním Žižkovy hlavy a někdy na přelomu května a června model sochy
dokončil 4). Do umělecké soutěže vstupoval Dvořák s návrhem, který byl veden jako Č. 16 pod
heslem "Monumentální bronz" a představoval již poněkud zklidněnou Žižkovu postavu,
zdůrazňující boj za čistotu víry 5). Z autorovy vlastní průvodní zprávy k tomuto návrhu lze
vyjmout několik důležitých postřehů: "Ke klidné a monumentální architektuře budovy řeším tento
pomník tak, aby vynikal naprostým klidem a přísnou stabilitou beze všech teatrálních gest ... Dle
mého soudu není možno řešiti tuto jezdeckou sochu v chůzi neb v klusu, jelikož tím ihned
porušeno by bylo zásadní řešení: spojení sochy přímo s architekturou. Socha tato jako jeden slitý
celek váže se k sobě všemi částmi a komponována je tak, aby mnoho gest a výčnělů nedrobilo
vážnost a monumentalitu Žižkovu. Celou dramatičnost snažím se zobraziti v hlavě Žižkově, v níž
koncentruji vše, co představa Žižky a jeho doby vyžaduje ... Řešení s pláštěm jsem zásadně zamítl
- předně je zbytečné, ochuzuje sochu o její obrys i prostorovost a zkracuje bočný pohled ... Kolmé
řešení koně podporuje stabilitu jak sochy tak odpovídá řešení s architekturou, cožjest první
podmínkou ... Správnost definitivní velikosti, jakož i proporcí určí teprve kašírovaný model, jehož
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nevyhnutelnost při řešení tak neobyčejně veliké sochy byla by předpokladem realisace tohoto
pomníku. Není možno ani nejpřesnějšímu oku kteréhokoli dobrého sochaře určiti správné
proporce a různé abnormální zkratky tak výjimečně veliké sochy ... Pomník tento řešen v bronzu,
s monumentální, skoro hrubou ostrou ciselurou, jejíž vlastní sokl zapuštěn by byl přímo do
žulového podstavce tak, aby socha sama vyrůstala přímo ze žuly. Tím odpadne částečně zakrytí
kopyt z předního i postranního pohledu" 6). S tímto návrhem postoupil Dvořák až do čtvrtého
kola a odborná porota, složená z výtvarných umělců, architektů a důstojníků, se o něm vyjádřila
následovně: "Socha Jana Žižky božího bojovníka a vůdce národa v 15. století. Odpovídá vcelku
určité představě Žižky, jak si ho lid někdy představuje. Gesto vyjadřuje vojevůdce ve chvíli klidu,
pozorujícího napjatě průběh bitvy, výraz obličeje je až visionářský, pohled jeho nevidí jen bitvu
samotnou, ale zdá se, že se dívá i do dějinného osudu svého národa. Z hipollogického stanoviska
se vytýká koni přešlechtěnost (degenerace) a gracilnost forem. Pro pohledy ze předu vhodné
odklonění hlavy koně, nutné pro obnažení sochy Žižkovy. Pohledy postranní i zadní zajímavé.
Umělecky přísná, na realitě spočívající forma pojí se přilehavě s výrazem prostoty českého
náboženského bojovníka. Formou a vnitřní statikou přiléhá k architektuře" 7). V závěrečné
poradě poroty 20. října 1928 byla Dvořákovi většinou hlasů přisouzena druhá cena, obnášející
mimo jiné odměnu ve výši 15.000 Kč 8).
Odborná porota však nedokázala žádnému z návrhů přiřknout první cenu, a doporučila proto
vypsat eventuálně další užší soutěž. Představitelé spolku však tuto možnost zamítli a v září 1930
vstoupili v jednání se sochaři starší generace Bohumilem Kafkou, Josefem Mařatkou a Ladislavem Šalounem. Kafka se nabídl, že zprostředkuje schůzku s oběma svými kolegy a že se
společně poradí o dalším postupu při užší soutěži. Skutečností zůstává, že tuto schůzku nakonec
nikdy nesvolal a podle mínění spolku Mánes se tak dopustil nekolegiálního jednání. Zdálo se
totiž, že se pokouší obejít Mařatku i Šalouna, morálně i materiálně je poškodit a pro sebe
usurpovat práci na velkém Žižkově pomníku 9). Z pozdějších protokolů odborové organisace
vyplývá, že Kafka se sice nijak závažně neprovinil, ale ''jednal proti své stavovské povinnosti".
Jako důvod, proč nesvolal oba umělce ke schůzce, uvedl, "že s p. prof Mařatkou nemluví".
Takový důvod ovšem nemohl být odborovou organisací uznán ajejí výbor proto jednomyslně
vyslovil nad postupem Bohumila Kafky politování 10).
Kolem veřejné soutěže ajejího výsledku zřejmě panovalo mnoho dalších nejasností. Ostatní
účastníci očekávali, že spolek s nimi bude dále jednat, a proto každý z nich na "svém" Žižkovi
stále ještě pracoval. Tím více se cítili poškozeni, když začátkem roku 1931 spolková valná
hromada nejprve zamítla vypsání užší soutěže a o něco později definitivně zadala práci na
Žižkově pomníku Bohumilu Kafkovi 11).
Nejvíce se tento postup dotkl Karla Dvořáka, který měl jako držitel druhé ceny největší naději na
úspěch v případné užší soutěži. Spojil se proto s ostatními takto postiženými účastníky soutěže
Ladislavem Benešem, Jaroslavem Brůhou, Rudolfem Březou, Ladislavem Kofránkem a Josefem
Paloušem a 27. ledna 1931 se ohradili 12). Kafka se proti jednání oněch šesti umělců bránil
námitkami, které sdělil Odborové organisaci československých výtvarných umělců v Praze 13).
Představitelům odborů ovšem nezbývalo než vyjádřit své politování nad tím, že Spolek pro
zbudování pomníku Jana Žižky z Trocnova na vrchu Žižkově přerušil dosavadní harmonickou
spolupráci s umělci.
Nastalá situace ovšem vyvolala hořkost na obou stranách. Téměř celý následující půlrok eskalovalo napětí mezi Bohumilem Kafkou a Karlem Dvořákem, které vyústilo na výborové schůzi
odborové organisace dne 1. června 1931 v otevřený konflikt. Kafka při projednávání průběhu
a výsledků umělecké soutěže prohlásil, "že on nemohl věděti jak rozhodne valná hromada spolku
pro zbudování Žižkova pomníku, když pan Dvořák má takové konekce jako je Dr. Preiss a ministr
Beneš". Šlo tedy o přímé obvinění Karla Dvořáka z obcházení svých spolupracovníků pomocí
protekce a tento slovní výpad se stal jádrem následného sporu mezi oběma umělci. Dvořák sám
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k tomu uvádí, že během relativně klidné debaty "byl jsem přímo atakován urážlivým výrokem
p. prof Kajky, jak mohou dosvědčiti přítomní pánové a prosím, aby výbor odborové organisace
zaujmul kjednání p. prof Kajky svoje stanovisko ... Protože toto obvinění nemůže ani prof Kajka
ani kdokoli jiný dokázati, což prohlašuji na svou čest, a je křivou nepravdou, žádám aby výbor
odborové organisace hájil moji čest před tímto urážlivým útokem a žádám aby prof Kajka výrok
svůj odvolal a mně se řádně omluvil". Kromě toho osobně požádal Kafku o odvolání 14).
Původce roztržky Bohumil Kafka dopisem odpověděl, že se nechtěl nikterak dotknout Dvořáko
vy umělecké cti a dodal: "Nepamatuji se na přesné znění svého výroku proneseného v rozrušení,
ale v celku byla moje poznámka správná a pravdivá" 15). Taková odpověd' ovšem nemohla
Dvořáka uspokojit, a předal proto dopis jako důkaz odborové organisaci. Poněvadž Kafka nadále
odmítal prohlásit, že svého nařčení lituje, odborová organisace na základě Dvořákovy žádosti
svolala smírčí soud, který měl spor mezi oběma umělci urovnat 16). Řešení smírčím soudem však
považoval Kafka za zbytečné a nechtěl ani obtěžovat své přátele funkcemi důvěrníků. Znovu hájil
oprávněnost svého výpadu: "v rozrušení, které bylo názory několika členů v čele s prof Dvořá
kem proti mě po dobu 1/2 roku vyvoláváno, jsem se přeřekl a padlo obvinění na prof Dvořáka,
které bych jinak nikdy ani proti nepříteli nepoužil, když bych předem neměl zajištěné svědky, aby
můj výrok nejevil se jako pomluva nebo nactiutrhání". Zároveň ale naznačil, že jeho "přeřeknutí
se" mělo reálný podklad a že má zprávu o Dvořákově protekci dobře ověřenu. Poněvadž ale
klíčový svědek odmítl o těchto skutečnostech před smírčím soudem vypovídat, rozhodl se Kafka
dále se nehájit a ponechat věcem volný průběh: "Prosím, aby smírčí soud - uzná-li to za vhodné vynesl proti mě rozsudek; doufám, že bude míti jen dočasnou platnost" 17). Smírčí soud se potom
25. září 1931 skutečně konal a kvalifikoval Kafkův čin ''jako příčící se čestnému jednání,
morálce spolkové i lidské" 18). Tím byla vlastně celá kauza uzavřena.
Přestože Karel Dvořák v umělecké soutěži neuspěl a nezískal zakázku na vytvoření monumentálníjezdecké sochy pro pražský vrch Žižkov, na postavu husitského vojevůdce nezanevřel a vě
noval se jej ímu ztvárnění s přestávkami dalších dvanáct let. Ještě během roku 1928 z vlastního
rozhodnutí poněkud pozměnil své představy o konečném pojetí Jana Žižky jako válečníka. Tato
poslední varianta se stala variantou definitivní a právě v této formě stojí dnes Žižka v Českých
Budějovicích.

Na tomto místě bude zajímavé povšimnout si způsobu práce Karla Dvořáka na jezdecké soše.
Dílo se totiž rodilo mnoho let a autor k němu přistupoval se značnou péčí a hlubokými znalostmi
života husitského vojevůdce. Kromě toho si opatřil veškeré dostupné údaje o vojenských i civilních částech oděvu a výzbroje tak, aby co nejvíce odpovídaly historické skutečnosti. Z původních
vzorů vycházel při modelaci suknice i krátkého polského kožichu, který Žižka dostal darem,
dobový tvar má meč, palcát, brnění, kroužková zbroj i přilba visící po pravém boku, podle vzoru
z 15. století bylo vytvořeno rovněž sedlo. Vše zpracoval velmi realisticky a s pozoruhodným
smyslem pro detail. Pro ztvárnění koně mu posloužil skutečný kůň z hřebčína u jihočeských
Netolic.
Na zrod Dvořákova Žižky vzpomínal později jeho přítel Jaromír Pečírka: "Dvořák znal zevrubně
život Žižkův. Často jsme o něm hovořili; byly tehdy přetřásány různé názory o jeho významu
a poslání. Oddával se práci na jeho postavě vášnivě. Vzrušená modelace to dosvědčuje. A není
jistě nemístné upozornit, že toto dílo dozrávalo do konečné podoby v době, kdy se nad Českoslo
venskem kupily mraky, kdy národní sebevědomí sílilo, kdy sílil i vzdor a chuť se rvát. Je to hně
vivý Žižka, ten Dvořákův condotiere, který se mračí, jehož zdravé oko metá blesky, jehož pravice
bezděčně a zas vědomě se vznesla v posuňku hrozby; jeho levice pevně vede koně -je nabitá silou
a je napjatá jako je napjaté celé tělo hrdinovou vůlí, energií, vzrušením. Stojí v třmenech. Jeho
kožíšek je rván větrem -je vskutku bouřlivo kolem tohoto muže, který nezná slitování. Tu při práci
ožily všecky vzpomínky Dvořákovy z Myslbekova sv. Václava a z vlašských soch condotierů v Padově a v Benátkách. Nejde tu o srovnání. Myslbekův sv. Václav byl v sochařské jistotě jeho žáka
Dvořáka hluboce uložen jako dílo mistrovské; v Itálii dával kdysi přednost klidné soše Donatello-
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va Gatamelaty před Verrocchiovým Colleonim. Tvoře svého Žižku v době vzrušené a z představy
útočného a vítězného hrdinství, vzpomínal jistě na sochu Verrocchiovu, hrdou, vzrušenou,
pádnou" 19). Na jiném místě Pečírka uvádí, že Dvořák ''pracoval celou svou bytostí i celým svým
tělem, celým svým úžasným temperamentem; svědci, kteří jej často vídali při práci, vypravují, že
postavou, kterou v ~oše vytvářel, přímo žil, že se do ní vmýšlel, že si osvojoval její pohyby a posuňky. Když tvořil Zižku, co chvíli prý se rázně rozkročil a pozvedl energicky pravici k čelu v posuňku hrozivém; tak ze svého těla a ze svého prožitku tvořil své sochy, aby jim dal svou energii,
která byla bezměrná" 20).
Již jedenkrát v Pečírkových vzpomínkách zaznělo, že Dvořák nepřestal s prací na Žižkově soše
ani po příchodu nacistických okupantů. Tato skutečnost se na stránkách vzpomínkové knihy
odráží ještě jednou: "Když Dvořák modeloval konečnou sochu Jana Žižky z Trocnova, byla jeho
ruka unášena do tvůrčího napětí, sílila a nabývala jistoty skutečností, že pod okny jeho atelieru
zněly kroky nacistických esesmanů" 21). V době, kdy byla plastika dokončena, měl náš stát za
sebou opravdu již rok okupace. V roce 1940 byla Žižkova socha odlita do sádry aještě téhož roku
se stala nejnápadnějším exponátem výstavy "Monumentální umění" v pražském Mánesu. O tři
roky později se konala výstava k padesátinám Karla Dvořáka, jejímž hlavním exponátem zůstal
navzdory zákroku okupačních úřadů právě sádrový model Žižkovy jezdecké sochy 22).
Dvořákův Žižka, umělecké dílo "vyjadřující dokonale lidový, národní i sociální charakter
husitské revoluce ", našel své uplatnění teprve několik let po osvobození. Nové místo se pro něj
začalo hledat na přelomu let 1948 a 1949. Úkolem byla pověřena plánovací komise pro hlavní
město Prahu, která o této otázce jednala nejprve ve své pracovní skupině pro otázky architektonické a pak v plenární schůzi 26. února 1949 doporučila postavit jezdeckou sochu do zúžené části
Staroměstského náměstí před radnicí. Přesněji měla stát zhruba v polovině vzdálenosti mezi
hlavním vchodem a krajním domem "U minuty", poněkud vysunuta směrem k Melantrichově
ulici. Jako podpůrný důvod komise uváděla, že umístěním hodnotné sochy právě sem by došlo ke
značnému obohacení tohoto prostoru. Bylo nalezeno také ideologické pojítko mezi husitským
hejtmanem a budovou radnice jako sídlem městské správy: v pramenech i literatuře z této doby se
totiž často setkáme s prohlášením, že socha je komponována na motiv opovědného listu, jímž
kdysi Jan Žižka vypověděl nepřátelství Pražanům.
Pražský primátor Václav Vacek se dopisem z 12. března 1949 obrátil na ministerstvo informací
a ministerstvo školství, věd a umění se žádostí, aby financování pomníku převzal stát 23).
Mezitím byly podniknuty patřičné kroky směřující k dokončení jezdecké sochy, jejíž konečné
odlití do bronzu provedla v roce 1949 umělecká slévárna kovů Karel Barták v Praze na Žižkově
podle rozpočtu za celkovou cenu 360.000 Kčs. V této částce bylo zahrnuto rozřezání sádrového
modelu v ateliéru, jeho převoz do slévárny, odlití do bronzu, ciselování a patinování, stejně jako
potřebný materiál 24). Návrh masivního žulového podstavce měl vypracovat architekt a profesor
pražské umělecko-průmyslové školy Adolf Benš. Konečná velikost vlastní sochy i podstavce byla
koncipována pro zmíněný prostor na Staroměstském náměstí.
Nakonec ale vše dopadlo jinak - místo před radnicí se patrně nezdálo pro Žižku dost příhodné
a navíc sem byla v roce 1950 postavena známá plastika Sbratření od Karla Pokorného - a tak muselo být hledáno vhodnější prostranství. Zvláštní komise doporučila umístit Žižkův pomník na
náměstí Jiřího z Poděbrad na pražských Vinohradech, kde však byl hned od počátku jasný nepoměr mezi malým měřítkem sochy a rozlehlostí prostoru. Přes veškerou snahu architektů se nepodařilo sem plastiku zakomponovat a problém nevyřešilo ani použití robustního podstavce 25).
Sochař, který na pomníku Jana Žižky pracoval téměř patnáct let, se nakonec jeho realisace
nedožil: Karel Dvořák zemřel 28. února 1950 ve věku padesáti sedmi let. V této době se ovšem
záležitost Žižkovy jezdecké sochy vyvijela již zcela jiným směrem, neboť ministr informací
V áclav Kopecký ji roku 1950 daroval městu Táboru bez ohledu na to, že tam už jeden Žižkův
pomník stál. O konkrétních detailech se hovořilo od začátku léta a sám ministr Kopecký, který se
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v Táboře zastavil 30. července 1950 na své cestě na sjezd kulturních pracovníků do Soběslavi, při
této příležitosti oficiálně oznámil, že město Tábor určitě dostane plastiku darem. Na realisaci
monumentu v tomto městě měl přitom dohlédnout státně propagační odbor ministerstva
informací a osvěty, zatímco administrativní přípravu a vlastní organisaci prací zajišťovalo
výstavní oddělení.
Ministerstvo nejprve přizvalo k odborné spolupráci architekta Adolfa Benše a sochaře Josefa
Wagnera, kteří jednak měli ke zrodu Žižkovy sochy blízký vztah - Benš jako tvůrce podstavce
a Wagner jako Dvořákův důvěrný přítel- a jednak byli doporučeni vdovou po zemřelém umělci
Leopoldou Dostálovou-Dvořákovou. Po další předběžné poradě se zástupci táborského místního
národního výboru a kulturního referátu Krajského národního výboru v Českých Budějovicích
byla do Tábora vyslána komise k výběru vhodného místa.
Vyskytl se však nový problém: táborské náměstí se již honosilo jiným pomníkem Jana Žižky,
jenž byl dílem sochaře Josefa Strachovského z roku 1884, a kterého se táborští představitelé
nechtěli vzdát. Když přišlo ministerstvo informací a osvěty s návrhem, aby byl tento starý
pomník věnován jinému městu s husitskou tradicí, rozhodně se vzepřeli a argumentovali tím, že
sochaje už s místem historicky spjata. Předseda místního národního výboru Ladislav Doležal se
v této věci dokonce vypravil do Prahy k osobnímu jednání s ministrem Kopeckým a dosáhl jeho
souhlasu. Nakonec Táborští věnovali ministerstvu informací a osvěty náhradou 750 kilogramů
bronzu ze zrušeného pomníku Antonína Švehly.
O všech těchto záležitostech se jednalo na poradě komise, která proběhla na táborské radnici 18.
října 1950 za účasti obou výše uvedených uměleckých poradců, dále představitelů ministerstva
ing. O. Nováka a referenta J. Tomeše a také místních politických i kulturních činitelů. Jak bylo
výše naznačeno, měla komise za úkol určit příhodné místo pro pomník. Ve skutečnosti však bylo
o jeho umístění již předem rozhodnuto - v souhlase s osobním přáním ministra Kopeckého měl
stát na táborském náměstí přímo před radnicí a ''jiná místa dříve uvažovaná a navrhovaná
táborskými úředními činiteli se objevila jako méně vhodná".
Ze zachovaných písemností vysvítá, že představitelé města Tábora byli s dosavadním Žižkovým
pomníkem od Strachovského spokojeni a že na možnost jeho výměny za novou jezdeckou sochu
nepohlíželi s přílišným nadšením. Jak jinak si vysvětlit například sdělení městského inženýra
Emila Floriána, že se nepočítá s žádnými rozsáhlými adaptacemi ani komunikačními změnami
táborského náměstí. Podle dobrozdání architekta Benše ovšem Žižkův pomník od Karla Dvořáka
nepotřeboval výrazné úpravy svého okolí a zvolený prostor před radnicí se pro něho zdál skuteč
ně místem nejvhodnějším: "Pomník Strachovského byl na svém dosavadním místě situován
zřejmě z pohnutek politických a nikoliv výtvarných, neboť náměstí je zásadně rozděleno umístě
ním kašny na dvě části nestejného významu. Umístění dominantních budov - děkanského kostela
a radnice - ale i vyšší a stoupající poloha nabádajíjasně k umístění většífigury v polovině
náměstí mezi kašnou a radnicí". Jezdecká socha měla být vzhledem ke světelným poměrům
situována směrem kjihu tak, aby radniční fasáda zůstala po jejím pravém boku. Přesnější
stanovení polohy ponechali odborníci na další studie, případně zkoušky s maketou, které však
ponechali na březen 1951, aby jejich výsledky nezkreslil případný sníh. Tím byla vlastně jedna
část komisionelního jednání završena.
Zbývalo prodiskutovat otázku nového umístění pro stávající Žižkovu sochu od Strachovskéhopatrně zmíněný dar 750 kg bronzu totiž na ministerstvo zapůsobil tak, že si tento pomník směli
Táborští ponechat (ovšem nikoli na náměstí, tam by dva Žižkové byli přebyteční). Členové
komise proto ještě téhož 18. října 1950 obešli všechna navrhovaná místa, kde by případně
Strachovského dílo mohlo nalézt své nové útočiště: místním národním výborem prosazovaný
prostor proti Bechyňské bráně se nejevil vhodný kvůli urbanistickému nedořešení této části města
a kvůli nutnosti obrátit sochu obličejem k severu. Klášterní náměstí bylo odsouzeno jako
architektonicky již uzavřený a zároveň dosti odlehlý prostor, jehož střed navíc tvoří památkově
chráněná kašna. Prostranství před kasárnami podle mínění komise znemožňovalo situování
pomníku pro svou rozlehlost a chaotičnost. V případě vztyčení na hlavní komunikaci mezi
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nádražím a městským jádrem by plastika "ztratila svůj politický i sochařský charakter". Členové
komise potom přešli na Tržní náměstí, avšak tento prostor nedoporučili pro jeho odlehlost
a architektonickou nedokončenost. Nakonec se zastavili pod Žižkovou baštou v Holečkových
sadech a posoudili toto místo jako velmi vhodné, a to s ohledem na světelné poměry, proporce
a zejména pak historický význam - nejprve by ovšem bylo třeba přesunout zdejší Holečkův
pomník, který "není šťastně umístěn". Stanovením nejlepšího místa pro starý táborský pomník
Jana Žižky splnila komise i druhou část svého poslání 26).
K plánovaným zkouškám s dřevěnou maketou pomníku na náměstí v Táboře pravděpodobně
nikdy nedošlo, protože události zaznamenaly další obrat: v první polovině roku 1951 obdrželo
Dvořákovu jezdeckou sochu husitského hejtmana Žižky jako oficiální dar od ministra informací
Kopeckého město České Budějovice. Začalo nové jednání o konkrétní situování pomníku,
tentokrát již v rámci jihočeské metropole.
Nejprve však architekt Adolf Benš předložil zástupcům města několik možných variant na
provedení podstavce a rada českobudějovického jednotného národního výboru z nich ve své
schůzi 18. července 1951 vybrala návrh soklu ze žulových kvádrů 27).
Architekt Benš, společně s urbanistou Jiřím Štursou (synovcem známého sochaře), také zasedali
v komisi, která měla pro Žižkovu sochu v Českých Budějovicích doporučit nejvhodnější místo.
Odborníkům se hned od počátku nejvíce zamlouvalo její situování na hlavním náměstí přímo
před radnicí, podobně jako předtím v Táboře. Významnou roli tu hrála myšlenka spojení plastiky
husitského vojevůdce se sídlem "lidové moci", ale především přání ministra školství Zdeňka
Nejedlého 28). Současně si členové komise byli vědomi, že měřítko jezdecké sochy je příliš malé
pro tak rozlehlý prostor - ostatní prostranství, která by pomníku více svědčila po stránce
umělecké, se však jevila jako neúnosná z důvodů ideových, ''protože by obsah a politický smysl
díla zahalovaly a zatemňovaly" 29). Jako nepříznivá okolnost působila i existence barokní
Samsonovy kašny, která svou mohutností celý prostor ovládala. Vztyčení pokusné makety
pomníku odpovědělo na řadu otázek, které si architekti kladli v souvislosti s přesným situováním
díla před radnicí: ukázalo se, že socha neovládá ani nemůže přirozeně ovládnout celé náměstí, ale
že alespoň bude "akcentem - heslem lidové správy". Její malé měřítko ovšem neumožňovalo ani
symetrické umístění plastiky v ose rozměrné radniční fasády, neboť ''figura tak postavená ztrácela by se v pompě barokní zdobnosti a byla by stěsnána do úhlu náměstí a isolovala by radniční
budovu z celku náměstí". Jako positivní faktor viděli odborníci tu skutečnost, že Žižkova zdvižená pěst i tvář jsou obráceny směrem doleva po úhlopříčce náměstí, a v neposlední řadě také to, že
husitský vojevůdce by mohl být přítomen veškerým důležitým politickým událostem a lidovým
shromážděním v srdci města 30). Po zvážení všech pro i proti dospěli k závěru, že místo před
radnicí je pro pomník Jana Žižky bezmála jako stvořené.
Odlišný názor ovšem zastávali představitelé městské samosprávy, kteří správně rozpoznali
všechna úskalí této varianty: rada Jednotného národního výboru v Českých Budějovicích proto
dne 1. srpna 1951 možnost vztyčení sochy před radnicí zamítla 31 ). Předseda národního výboru
Jan Vařil odcestovalo týden později do Prahy, aby o této záležitosti dále jednal. Vrátil se však
s tím, že umístění před radnicí je výslovným přáním ministra Nejedlého, a rada proto ve schůzi
dne 13. září 1951 většinou hlasů revokovala své předchozí usnesení a návrh přijala - pouze jeden
její člen hlasoval proti a dva se hlasování zdrželi. Všechna další rozhodnutí se již týkala organisace práce: architekt Šesták měl přešetřit možnost rozšíření chodníku před radnicí a příslušným
referátům národního výboru rada uložila, aby byl pomník hotov nejpozději do 6. října téhož roku,
což prakticky znamenalo pouhé tři týdny času 32).
Nakonec se podařilo práci ve stanovené lhůtě dokončit. Slavnostní odhalení Žižkova pomníku
v Českých Budějovicích proběhlo u příležitosti Dne Československé lidové armády 6. října 1951
a proměnilo se v mohutnou manifestaci, spojenou s vojenskou přehlídkou. Na náměstí před
pomníkem stály vyrovnané řady pěších oddílů, příslušníků Pohraniční stráže, Lidových milic,
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motorisovaného vojska a dalších útvarů. Slavnost zahájil předseda jednotného národního výboru
Jan Vařil uvítáním náměstka předsedy vlády Zdeňka Fierlingera, ministra financí Jaroslava
Kabeše, zástupce komunistické strany, Národní fronty a samozřejmě obyvatele města. Následoval
proslov b):,valého sociálně-demokratického politika Fierlingera, v němž přirovnal boj husitského
hejtmana Zižky s křižáky k boji lidově demokratické armády se západním imperialismem. Poté
došlo na vlastní odhalení jezdeckého pomníku: "Rouška, zakrývající sochu Jana Žižky z Trocnova, padá, pevně v pěst zaťatá a zdvižená pravice hrdinného bojovníka zdraví lidově
demokratickou armádu, zdraví občany krajského města. Velebný chorál 'Ktož ste Boží bojovníci'
vrývá přítomným nesmazatelný dojem bojovníků za práva lidu, síly naší lidově demokratické
armády". U příležitosti odhalení pomníku došlo také k oficiálnímu slavnostnímu přejmenování
hlavního náměstí, které se tímto dnem proměnilo z ideologicky už těžko únosného Masarykova
na náměstí Jana Žižky z Trocnova 33).
Ani českobudějovické náměstí však nemělo zůstat konečnou stanicí pro Žižkův pomník, který
zde setrval něco málo přes sedm let. Malá postava, která vůči rozlehlému prostranství působila až
komickým dojmem, se stala terčem vtipů obyvatel města ajistě právem - autor této umělecky
hodnotné plastiky ji původně koncipoval do naprosto odlišných prostorových i světelných
podmínek. Rada městského národního výboru dne 19. listopadu 1958 odsouhlasila návrh, aby byl
pomník Jana Žižky od radnice přesunut 34). Nové, tentokrát již definitivní místo našel na
prostranství před západním průčelím Žižkových kasáren, v sousedství rušné křižovatky Žižkovy
a Novohradské třídy, kam byl přesunut během března a dubna 1959. Ani tento přesun se ovšem
neobešel bez ironisujícího podání - podle lidového výkladu prý husitský hejtman nemohl zůstat
před radnicí, protože hrozil pěstí směrem na východ. Monument Jana Žižky se vůbec stal jedním
z těch, k nimž vzniklo nejvíce vtipů či legend: dodnes se například traduje, že socha původně
držela v pravici palcát, vztyčený směrem k sídlu okresního výboru komunistické strany (někdejší
schwarzenberský palác). Jeho představitelé údajně nechali Žižkovu ruku i s palcátem odříznout
a nahradit novou pravicí, sevřenou pouze v pěst 35). Že je to holý nesmysl, o tom nás přesvědčí
jediný pohled na fotografii původního sádrového modelu - palcát už od počátku byl a je zavěšen
u pravé strany jezdcova sedla a Žižkovu pravou ruku vytvořil v dnešní podobě již Karel Dvořák.
S oficiálním přehodnocováním náhledu na husitskou minulost našeho státu a na osobnost Jana
Žižky z Trocnova po roce 1989 se českobudějovický Žižkův pomník ocitá poněkud stranou
zájmu. Přestože i českobudějovická veřejnost zcela přirozeně k této otázce zaujímá odlišná
stanoviska, žádná závažná snaha o odstranění monumentu se zatím nevyskytla. Veškeré projevy
sympatií či antipatií se projevují pouze malbami na rozměrném žulovém podstavci: v první
polovině devadesátých let byl například nápis na čelní stěně přestříkán červenou barvou. Jako
symbol rozdílnosti přístupů k osobě husitského hejtmana bychom snad mohli pochopit, že na
přední straně podstavce se objevil černou barvou namalovaný hákový kříž, zatímco na levém
boku srdce. Zůstaly tam až do poloviny března 1999, kdy došlo k důkladnému očištění celého
soklu.
Na závěr ještě základní údaje o podobě, velikosti a komposici Žižkova pomníku: z nízkého
kamenného stupně (389 x 278 cm) vyrůstá mírně kónický blok vlastního podstavce, který je
sestaven z velkých žulových kvádrů, má základnu o rozměrech 270 x 158 cm, výšku 227 cm aje
završen užším nástavcem. Celková výška žulového piedestalu, navrženého Adolfem Benšem,
tedy činí 266 cm. Jeho čelní stěna nese vytesaný nápis:
LIDOVÝ REVOLUČNÍ
TÁBOR
TO JE TRADICE NÁRODA
A TO JE I NAŠE HESLO
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Na vrcholu podstavce spočívá vlastní jezdecká socha od Karla Dvořáka, vysoká 300 cm a dlouhá
od hlavy koně až po ocas rovněž 300 cm. Tato shoda obou hlavních rozměrů není pouhou
náhodou: komposice plastiky byla totiž pro boční pohled záměrně utvářena do kruhu, čemuž
slouží i nadhozený rukáv kabátce za Žižkovými zády. Celá hmotnost bronzové plastiky se přenáší
prostřednictvím levé přední a pravé zadní nohy koně do obdélného plintu, na jehož přední straně
se nachází signatura autora: KAREL DVOŘÁK 1926-1940. Příběh "pomníkového" Žižky lze
uzavřít citátem z četných výtvarných kritik: "Pomník Jana Žižky z Trocnova je jedním z dokladů
niterného vztahu, který K. Dvořák choval k italské renesanční plastice. Upozorňuje na to jednak
vlastní pohybové schéma celé plastiky, jednak přesné cizelérské zpracování a důsledná pozornost
ke každému detailu ... " 36).
Poznámky:
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2) ANG Praha, Osobní fond Karel Dvořák, inv. č. 49/147 a AA 2755/151; Volné směry. Umělecký měsíčník, roč.
22, 1923-1924, s. 247-248; PEČÍRKA, Jaromír: Karel Dvořák. Praha 1955, s. 37.
3) ANG Praha, Osobní fond Karel Dvořák, inv. č. 49/146.
4) Tamtéž, inv. č. 49/146.
5) Tamtéž, inv. č. AA 2759/139; PEČÍRKA, Jaromír: c. d., s. 37.
6) ANG Praha, Osobní fond Karel Dvořák, inv. č. AA 2759/140.
7) Tamtéž, inv. č. AA 2759/139.
8) Tamtéž, inv. č. AA 2761/125.
9) Tamtéž, inv. č. AA 2759/122.
10) Tamtéž, inv. č. AA 2759/138.
11) Tamtéž, inv. č. AA 2759/127.
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15) Tamtéž, inv. č. AA 2758/128.
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XII. POMNÍKY V ZAJETÍ TOTALITY
XII. 1. Nerealisovaný pomník generalissima Stalina
Josef Vissarionovič Stalin (1879-1953), sovětský levicový politik a po Leninově smrti nejvyšší
představitel Sovětského svazu. Zaváděl kolektivisaci zemědělské výroby, industrialisaci, ale také
rozsáhlé procesy se svými politickými odpůrci. Jako vrchní velitel sovětských ozbrojených sil se
rovněž účastnil spojeneckých jednání o poválečném rozdělení Evropy.
V roce 1945 byl J. V. Stalin z titulu nejvyššího velitele osvoboditelské armády jmenován
čestným občanem města Českých Budějovic a zdejší Senovážné náměstí se přejmenovalo na
Stalinovo. Později však uctívání Stalinovy osobnosti přecházelo stále více do politické a ideologické roviny - završením této tendence se měl stát monumentální pomník, pro nějž bylo
vyhrazeno místo na zmiňovaném náměstí.
Z iniciativy tehdy nově zřízeného krajského národního výboru v čele s předsedou Dr. V. Škodou
probíhala během roku 1949 sbírka na postavení Stalinova pomníku v Českých Budějovicích, a to
nejen v samotném krajském městě, nýbrž i v ostatních jihočeských městech a na venkově. Získala
dokonce formu jakési soutěže mezi jednotlivými okresy Českobudějovického kraje. Po určitém
útlumu, způsobeném rozšířením mylných informací o jejím zastavení, byla sbírková akce v listopadu 1949 znovu zintensivněna. Představitelé českobudějovického jednotného národního výboru
doporučili vybírat příspěvky také v průmyslových závodech, a to především u příležitosti
výplatních termínů 1).
Koncem roku 1949 se chystaly velkolepé oslavy narozenin J. V. Stalina, které se staly vhodnou
záminkou k bilancování dosavadního průběhu sbírek: nejlépe se mezi všemi ostatními umístil
českobudějovický okres, jehož obyvatelé a podniky vybrali částku ve výši 344.878 Kčs 2).
Na samém počátku padesátých let probíhala příprava k velkorysé úpravě Stalinova (Senovážného) náměstí a v této souvislosti bylo rozhodnuto, aby budoucí monument stál právě zde. Měla
být vyhlášena soutěž na návrh Stalinova pomníku a její vyhodnocení měl provést architekt,
kterému bude svěřen projekt úpravy celého náměstí. Tím byl předem zaručen soulad uměleckého
díla s jeho prostředím 3). Na počátku prosince 1952 bylo rozhodnuto svolat komisi k řešení
návrhu na pomník J. V. Stalina 4). Do této komise byli ustanoveni zástupci krajského a měst
ského výboru Komunistické strany Československa, krajského a městského výboru Svazu přátel
SSSR, krajského a jednotného národního výboru, krajského a městského akčního výboru Národní
fronty, okresního výboru Československého svazu mládeže, krajské a okresní odborové rady,
kraj ského střediska výtvarníků, kraj ského výboru Československé strany lidové a konečně také
krajského výboru československé strany národně socialistické. Organisační stránku věci měl na
starosti referát školství a kultury jednotného národního výboru 5). Ve skutečnosti však tehdy ještě
nebyl připraven ani návrh na konečnou úpravu Stalinova náměstí 6).
Snahy stranických a samosprávných představitelů Českých Budějovic v tomto směru však neutichly ani po smrti sovětského generalissima v roce 1953. Veřejná soutěž na pomník J. V. Stalina
byla uzavřena až v červnu 1955 a sešlo se do ní padesát návrhů. Většina z nich počítala se vztyče
ním Stalinovy sochy ve značně nadživotní velikosti přímo uprostřed náměstí, přibližně v místech,
kudy dnes prochází spojovací komunikace mezi Žižkovou třídou a vnitřním městem. Některé
návrhy naproti tomu předpokládaly pomník s figurálním sousoším. Během druhé poloviny
padesátých let se od myšlenky na postavení Stalinova pomníku upustilo, náměstí neslo jméno
sovětského generalissima až do roku 1962.
XII. 2. Pamětní deska Mirko Nešpora
Mirko Nešpor (1924-1944), rodák ze slovenské Skalice, vstoupil roku 1944 do partyzánského
oddílu, působil nejdříve při vojenském zabezpečení horní Oravy a brzy se dostal do čela odboje
na celé Oravě. Během Slovenského národního povstání vstoupil do partyzánského oddílu, dostal
se však do rukou fašistů, byl mučen a nakonec zavražděn.
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S Českými Budějovicemi neměl Nešpora nic společného, byl však vydáván za vzor statečného
mladého muže - v této souvislosti se vynořila myšlenka zřídit jeho pamětní desku na zdejší
střední průmyslové škole stavební, mezi jejímiž studenty převládali chlapci. Jako vhodná
příležitost k odhalení posloužilo dvacáté výročí vypuknutí Slovenského národního povstání
v létě 1964.
Deska o rozměrech 40 x 58 cm visela na levé stěně chodby do prvního poschodí školní budovy
v Resslově ulici č. 6, byla odlita ze zlatě nabarvené sádry ajejím autorem se stal výtvarník
Pospíšil. V horní části pamětní desky vystupoval kruhový medailon s Nešporovým reliéfním
portrétem, pod ním stál nápis 7):
HRDINA SLOVENSKÉHO
NÁRODNÉHO POVSTANIA
MIRKO NEŠPOR
NARODENÝ 1924 UMUČENÝ 1944
Jako na jediné z českobudějovických pamětních desek zde byla použita slovenština. K odstranění
desky došlo velmi záhy po pádu komunistického režimu.
XII. 3.

Pamětní

desky z období normalisace
Normalisační proces na počátku sedmdesátých let zasáhl do všech oblastí veřejného života.
Rovněž historie byla oficiálně presentována pod zorným úhlem komunistické ideologie, stále více
převažovala témata související s minulostí dělnického hnutí a komunistické strany. Mapovaly se
památky dělnického hnutí a v souvislosti s tím docházelo i k označování jednotlivých objektů
pamětními deskami.
Výbor jihočeské pobočky České historické společnosti upozornil již v souvislosti s 35. výročím
osvobození v květnu 1970 na nezbytnost označit pamětními deskami některá památná místa.
Kromě budov, kde sídlily sekretariáty KSČ, bylo doporučeno upřít pozornost i na objekty,
v nichž se konaly schůze za účasti předních politiků - Gottwalda, Fučíka, Sekaniny a jiných.
Zapomenut neměl být někdejší Dělnický dům na Pražské třídě, hostinec Lucerna jako místo
konání sjezdu sociální demokracie a v neposlední řadě ani redakce proletářských časopisů
Pochodeň či Jihočeský Dělník 8). První vhodnou záminkou k odhalení desek se stalo padesáté
výročí generální stávky z prosince 1920.
Významnou příležitostí k umisťování pamětních desek zasloužilým funkcionářům se stalo
padesáté výročí založení komunistické strany, které připadalo na květen 1971. Průběh a organisaci oslav připravovala již koncem předchozího roku zvláštní komise při krajském výboru KSČ,
z jejíhož jednání mimo jiné vzešel návrh na výstavbu pozdějšího Muzea dělnického a revolučního
hnutí jižních Čech. Především však sestavila přehled všech důležitých objektů, které je třeba
označit - šlo o jedenáct míst přímo v Českých Budějovicích a další čtyři v okolních obcích.
Komise zároveň rozvrhla, jaké instituce budou jednotlivé desky financovat a určila také termíny
jejich slavnostního odhalení. Vypracovaný návrh předložila plenárnímu zasedání krajského
výboru.
Krajský výbor KSČ na svém plenárním zasedání dne 26. února 1971 mimo jiné projednával jako
druhý bod programu otázku oslav 50. výročí založení strany a "aktuální politicko-ideové otázky".
Bylo přítomno 50 členů a 6 kandidátů krajského výboru a 26 přizvaných hostů; chřipková epidemie zapříčinila, že dalších 11 členů se omluvilo. Po úvodním referátu tajemníka krajského výboru
Milana Vondrušky následovalo několik diskusních příspěvků. Josef Michal ve svém příspěvku
upozornil, že téměř nikde na veřejných místech nejsou k vidění transparenty, které by připomína
ly vedoucí úlohu komunistické strany nebo významné události z její historie. V Michalově řeči
zazněly v hrubých rysech důvody, které v důsledku vedly k masovému zřizování různých poutačů, objektů tzv. názorné agitace a samozřejmě také pamětních desek: "Já se zamýšlím nad tím,
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že tady když jdete tou Lanovkou, do očí prostě bije velký neon té Švadlenky a já nevím čeho všeho
A že by někde bylo napsáno - sláva naší Komunistické straně, nebo socialismu, nikde tyhlety věci nevidíte. A my bychom chtěli nyní v souvislosti s přípravou těch oslav XIV sjezdu a 50.
výročí skutečně to tady soudruzi zaplavit to prostě propagací, aby to tady lidem bilo do očí a já si
myslím, že by to mělo být trvalé. Já si vzpomínám jenom na to, že když jdete na vesnice, máte
všude pomníky, to jsou pomníky padlým legionářům za I světové války. Ale najít soudruzi pomník
člověka, který zahynul v koncentračním táboře a když se zeptáte mladých lidí, jestli ví, kdo z vaší
vesnice, z vašeho města, kdo tedy položil život za osvobození, třeba jako vězeň koncentračního
tábora, tak to nikdo neví. A my jim to budeme muset teda ukazovat" 9). Ve skutečnosti však bylo
obětem fašismu věnováno jen menší množství z oněch 25 desek, které se během sedmdesátých let
objevily na různých místech po celém městě. Jubilejní oslavy komunistické strany začaly již 20.
února 1971 slavnostním shromážděním mládeže k padesátému výročí založení Komsomolu, bylo
do nich zahrnuto i výročí únorového komunistického převratu, Pařížské komuny, narození V. I.
Lenina a samozřejmě také květnové dny. Odhalování prvních jedenácti pamětních desek bylo
rozvrženo téměř do celého roku - jako první měla být veřejnosti předána 20. února deska
Jaroslava Kuny a jako poslední 11. listopadu deska Marie Vydrové v Nových Hodějovicích 10).
Později však v programu došlo k několika úpravám.
Další pamětní desky byly postupně odhalovány při různých příležitostech mezi lety 1973-1975,
výjimečně i později. Jako jedna z posledních se objevila deska na někdejší tančírně Lucerna ve
Skuherského ulici, připomínající zdejší sjezd sociálně-demokratické strany a vystoupení budoucího presidenta Klementa Gottwalda. Podle oficiálních statistik se k roku 1977 na území Českých
Budějovic nacházelo 33 pomníků, pomníčků a pamětních desek se vztahem k dějinám dělnického
hnutí. Bezmála tři čtvrtiny z tohoto počtu představovaly právě pamětní desky zřízené v první
polovině sedmdesátých let. Každý z těchto pomníků, pomníčků a desek se nacházel v péči jednak
významných průmyslových závodů a jednak členů Pionýrské organizace a Socialistického svazu
mládeže; pionýři a svazáci v krojích u nich také ve výročních dnech drželi čestnou stráž 11).
Pouze pomník obětí fašismu a padlých sovětských vojáků na hřbitově sv. Otýlie byl svěřen do
péče města 12).
Většinu z těchto pamětních desek vytvořil českobudějovický sochař František Mrázek, jenž
dostal zadané příslušné texty, ale výtvarnou podobu si určoval sám. Pokud se jednalo o desky
s portrétním reliéfem konkrétní osoby, musel si sám nebo za pomoci přátel opatřovat jejich
podobizny. Přes kvalitní umělecké zpracování byl význam desek poněkud snížen i použitím méně
hodnotných materiálů - namísto bronzu se většina z nich vyráběla z laminátu, který byl smíšen
s bronzem a měl patinovaný povrch.
Některé z českobudějovických pamětních desek, zdaleka však ne všechny, se dostaly do Státního
rejstříku nemovitých kulturních památek ajejich památková ochrana byla zrušena až na jaře
1998. V této době ovšem již většina z nich neexistovala: prvních pět bylo sejmuto během první
poloviny roku 1990, rada městského národního výboru pak ve své schůzi 9. října 1990 přijala
doplňující návrh na odstranění dalších sedmi pamětních desek a symbolu děla z městského parku.
Jednalo se konkrétně o desku Marie Vydrové na bývalé tabákové továrně, obě desky na paměť
prosincové stávky, desku Jaroslava Kuny, Josefa Palečka, Antonína Janouška a Marie
Kudeříkové 13). Většina těchto normalisačních pamětních desek tedy zmizela během roku 1990
a do dnešních dnů se na svém původním místě zachovaly pouze tři: deska na paměť prosincové
stávky na budově bývalé elektrárny, deska bývalého sekretariátu KSČ v Žižkově třídě a pamětní
deska s reliéfem Jana Buděšínského v Krajinské třídě. Po několika dalších zůstaly stopy v podobě
dřevěných špalíků zapuštěných do fasády, po ostatních nezbylo na upravených fasádách vůbec
nic.

ještě.
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XII. 3a. Pamětní desky prosincové stávky
Na podporu svých snah v boji o pražský Lidový dům vydalo vedení levicového křídla sociální
demokracie v prosinci 1920 pokyn k vyhlášení generální stávky. V Českých Budějovicích se
prosincová stávka projevila zastavením tramvajové dopravy a vytvářením závodních rad
v jednotlivých průmyslových podnicích. Dělníci několika továren zastavili práci a obsadili
Hardtmuthovu tužkárnu, úsili o levicový převrat však bylo zmařeno policejním zásahem.
Padesáté výročí prosincové generální stávky se stalo první vhodnou příležitostí k odhalení dvou
pamětních desek, jejichž nápisy se lišily pouze v názvech podniků, na kterých byly umístěny.
Tato "desková dvojčata" vlastně zahájila sérii normalisačních pamětních desek z počátku
sedmdesátých let. První z nich byla odhalena 10. prosince 1970 na budově bývalé Hardtmuthovy
továrny (Koh-i-noor n.p., základní závod 01) v ulici F. A. Gerstnera. Stalo se tak při odpoledním
slavnostním shromáždění zaměstnanců tohoto závodu a za přítomnosti předsedy okresního
národního výboru Josefa Trsky, jenž pronesl slavnostní řeč, tajemníka okresního výboru KSČ
Vlastimila Krafla a několika pamětníků prosincové stávky 14).
Deska byla zhotovena podle předlohy Františka Mrázka z laminátu s příměsí bronzu. Visela na
krajním pilastru po levé straně vstupní brány do závodu Koh-i-noor, měla rozměry 57 x 40 cm
a pod drobným reliéfem srpu a kladiva nesla nápis:

V OBDOBÍ REVOLUČNÍHO BOJE O POLITICKOU MOC
VSTOUPILO DĚLNICTVO TOVÁRNY HARDTMUTH NA vÝzvu
ČESKOSLOVENSKÉ SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ STRANY
DĚLNICKÉ (LEVICE) V PROSINCI 1920
DO GENERÁLNÍ STÁVKY
A PŘEVZALO sPRÁvu TOVÁRNY
DO SVÝCH RUKOU
Deska byla odstraněna z rozhodnutí rady městského národního výboru z 9. října 1990 15).
Prosincovou generální stávku měla připomínat rovněž deska odhalená 15. prosince 1970 na
bývalé elektrárny v Novohradské třídě Č. 32. Pro tuto příležitost bylo také zde zorganisováno slavnostní shromáždění zaměstnanců. Tajemník krajského výboru KSČ Doc. Milan
Vondruška ve svém projevu připomněl historický boj dělnické třídy a zdůraznil význam stávky,
načež došlo za zvuků Internacionály k vlastnímu odhalení desky. Podnikový ředitel Jihočeských
elektráren ing. Vladimír Cílek předal potom podniková vyznamenání čtyřem nejaktivnějším
pracovníkům 16). Jednalo se o pamětní desku zhotovenou z laminátu s příměsí bronzu o velikosti
60 x 40 cm, s drobným reliéfem srpu a kladiva v horní části a nápisem 17):
budově

V OBDOBÍ REVOLUČNÍHO BOJE O POLITICKOU MOC
VSTOUPILO DĚLNICTVO ELEKTRÁRNY NA vÝzvu
ČESKOSLOVENSKÉ SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ STRANY
DĚLNICKÉ (LEVICE) V PROSINCI 1920
DO GENERÁLNÍ STÁVKY
A PŘEVZALO sPRÁvu ELEKTRÁRNY
DO SVÝCH RUKOU
Přestože

i na tuto desku se vztahovalo rozhodnutí rady městského národního výboru z 9.
1990, deska visí stále na svém původním místě 18).
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XII. 3b. Pamětní deska Jaroslava Kuny
Jaroslav Kuna (1897-1965) byl vůdčím představitelem sociálně-demokratické levice a mládežnického hnutí najihu Čech. V Českých Budějovicích působil pouze krátce mezi lety 1920-1921
jako redaktor listu Jihočech a posléze levicové Jihočeského dělníka.
Komunističtí ideologové pojistili Jaroslavu Kunovi trvalou památku odhalením pamětní desky
na budově Jihočeských energetických závodů ve třídě maršála Malinovského (dnes opět
Lannova) č. 12, kde pracoval. K jejímu odhalení došlo 20. února 1971. Desku vytvořil sochař
František Mrázek, byla zhotovena z laminátu s příměsí bronzu, měla rozměry 50 x 119 cm a pod
plastickým reliéfem Kunovy hlavy nápis 19):
V TĚCHTO
MÍSTECH PRACOVAL
> JAROSLAV KUNA <
*1897 + 1965
REDAKTOR
JIHOČESKÉHO DĚLNÍKA
A ZAKLÁDAJÍCÍ ČLEN
KOMUNISTICKÉHO SVAZU
MLÁDEŽE
ČESKOSLOVENSKA
Kunova pamětní deska byla odstraněna na základě rozhodnutí rady městského národního výboru
z 9. října 1990 20 ).

XII. 3c. Pamětní deska s bystou Julie Prokopové
Julie Prokopová (1890-1966), komunistická politička a funkcionářka několika stranických orgánů. Po roce 1948 působila jako předsedkyně jihočeského krajského výboru Národní fronty a měla
svou kancelář v domě č. 5 na hlavním českobudějovickém náměstí.
Na tomto domě, kde býval sekretariát Národní fronty, došlo 3. března 1971 při malé slavnosti
k odhalení pamětní desky Julie Prokopové, a to za účasti předních představitelů krajských
a okresních samosprávných i stranických orgánů. Mezi hlavní pořadatele patřila i krajská
representace Československého svazu žen. Desku odhalil po krátkém projevu předseda krajského
národního výboru Jan Hrneček 21). Deska o rozměrech 60 x 50 cm, dílo sochaře Františka
Mrázka, byla zhotovena z laminátu s příměsí bronzu a najejí horní hraně spočívala bysta Julie
Prokopové 22). Nápis na desce zněl:
ZDE PRACOVALA
V LETECH 1948-1966
JULIE PROKOPOVÁ
* 1890 + 1966
ZAKLÁDAJÍCÍ ČLENKA
KOMUNISTICKÉ STRANY ČESKOSLOVENSKA
POSLANKYNĚ NÁRODNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ
A VEDOUCÍ TAJEMNICE
KRAJSKÉHO VÝBORU NÁRODNÍ FRONTY
K

odstranění pamětní

desky Julie Prokopové došlo rovněž v roce 1990.
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XII. 3d. Pamětní desky na sekretariátech komunistické strany
Dalším významným výročím bylo padesát let, které uplynuly od ustavujícího sjezdu Komunistické strany Československa (14. - 16. května 1921). V předvečer tohoto jubilea, 13. května 1971,
došlo v Českých Budějovicích k odhalení hned tří pamětních desek na budovách, kde v meziválečném období sídlil sekretariát zdejší KSČ. Všechny tři byly vytvořeny sochařem Františkem
Mrázkem a za materiál posloužil laminát s příměsí bronzu. Jejich výrobu a osazení organisačně
zajišťoval okresní výbor strany.
První z nich označovala hostinec "U srdíčka" ve třídě maršála Malinovského (dnes opět
Lannova) č. 23, v němž našli představitelé komunistické strany ve dvacátých letech své první
útočiště 23). Při jejím odhalení promluvil k účastníkům aktu vedoucí tajemník okresního výboru
KSČ Josef Michal, jenž mimo jiné vyslovil dík všem "kteří svým nadšením, oběťmi a prací
vytvořili slavnou padesátiletou tradici" 24). Deska měla velikost 60 x 40 cm a nesla pod malým
reliéfem znaku KSČ nápis:
V TÉTO BUDOVĚ BYL
PRVNÍ SEKRETARIÁT
KOMUNISTICKÉ STRANY
ČESKOSLOVENSKA

Další dvě pamětní desky byly téhož dne odhaleny na domech, kde sekretariát strany působil
během dvacátých a třicátých let - v Žižkově třídě 20 a v ulici dr. Stejskala 15. Obě desky měly

naprosto stejné rozměry (50 x 40 cm), podobu i nápis pod malým reliéfem znaku KSČ 25):
V TÉTO BUDOVĚ BYL
ZA PRVNÍ REPUBLIKY
SEKRETARIÁT
KOMUNISTICKÉ STRANY
ČESKOSLOVENSKA
Pamětní desky na působištích sekretariátu komunistické strany v Lannově třídě a v ulici Dr. Stejskala byly odstraněny během první poloviny roku 1990, třetí deska - v Žižkově třídě - visí na
svém původním místě dodnes.

XII. 3e. Pamětní deska Josefa Palečka
Josef Paleček (1902-1965), původně dělník, komunistický politik afunkcionář. Po druhé světové
válce se stal tajemníkem krajského výboru strany v Českých Budějovicích, ale zastával i funkce
v ústředních orgánech.
Čtvrtá deska, odhalená v rámci oslav padesátého výročí vzniku Komunistické strany
Československa, byla umístěna na fasádě tehdejšího Domu osvěty (dnes Městský dům kultury,
bývalý Německý dům) mezi okny. Její přípravu a osazení zajišťovala ideologická a politickoorganisační oddělení krajského a okresního výboru KSČ, autorem se stal sochař František
Mrázek a za materiál posloužil opět laminát s příměsí bronzu. Dne 15. května 1971 se v Domě
kultury ROH konalo slavnostní společné zasedání krajského výboru KSČ, krajského národního
výboru a krajského výboru Národní fronty, po jehož skončení se účastníci odebrali k zahalené
Palečkově desce. Po krátkém proslovu provedl tajemník krajského výboru KSČ Karel Tondr za
zvuků Internacionály její slavnostní odhalení. Pietního aktu se mimo jiné zúčastnila i vdova po
Josefu Palečkovi Marie Palečková 26). Pamětní deska měla rozměry 50 x 100 cm a text (mezi
4. a 5. řádkem vystupoval reliéf hlavy Josefa Palečka):
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V TÉTO BUDOVĚ BYLO PO OSVOBOZENÍ
ČESKOSLOVENSKA SOVĚTSKOU ARMÁDOU
SÍDLO KRAJSKÉHO VÝBORU
KOMUNISTICKÉ STRANY ČESKOSLOVENSKA
V LÉTECH 1945 AŽ 1951
ZDE PRACOVAL
JOSEF PALEČEK
* 1902 + 1965
ČLEN ÚSTŘEDNÍHO VÝBORU
A KRAJSKÝ POLITICKÝ TAJEMNÍK
KOMUNISTICKÉ STRANY ČESKOSLOVENSKA
Palečkova pamětní

deska zmizela na základě rozhodnutí rady městského národního výboru ze
dne 9. října 1990 27).

XII. 3f. Pamětní deska Jana Greinera
Jan Greiner (1899-1955), původně zaměstnanec českobudějovické elektrárny ajeden z
organisátorů prosincové generální stávky roku 1920. Stál u zrodu komunistické strany v Českých
Budějovicích, v květnu 1945 se stal předsedou revolučního okresního národního výboru a prvním
předsedou krajského výboru strany.
Další pamětní deska měla připomínat Jana Greinera. Bylo pro ní původně vyhrazeno místo na
fasádě Domu služeb naproti hlavní poště ajejí odhalení naplánováno na 4. července 1971, u
příležitosti Mezinárodního družstevního dne. Nakonec však došlo ke změně tohoto záměru
deska byla osazena na budově Jihočeského krajského národního výboru na Lidické třídě 4 a
odhalena až ll. září 1971. Visela vpravo od hlavního vchodu, na fasádě v Goethově ulici.
Pamětní deska, zhotovená z laminátu s příměsí bronzu, měla rozměry 56 x 100 cm ajejím
autorem byl František Mrázek 28). Ve své horní části nesla reliéf Greinerovy hlavy, pod ním pak
nápis:
V TÉTO BUDOVĚ PŮSOBIL
V ROCE 1945-1949
PRVNÍ DĚLNICKÝ PŘEDSEDA
OKRESNÍHO NÁRODNÍHO VÝBORU
JANGREINER
* 24.7.l899 + 30.9.1955
ZAKLÁDAJÍCÍ ČLEN
KOMUNISTICKÉ STRANY ČESKOSLOVENSKA
A POKROKOVÉHO DRUŽSTEVNÍHO HNUTÍ
VYZNAMENÁN ŘÁDEM 25. ÚNORA
A ZA ZÁSLUHY O ČSR
K jejímu odstranění došlo v první polovině roku 1990, kdy pamětní desku převzali Greinerovi
příbuzní.

XII. 3g. Pamětní deska Bedřicha Št'astného
Bedřich Šťastný (1892-1960) pocházel z Mělnicka a po první světové válce přišel do Českých
Budějovic jako redaktor sociálně-demokratického listu Jihočech. Za svůj krajně levicový postoj
však byl najaře 1920 z redakce propuštěn a začal vydávat Jihočeského dělníka, měl podí! na
organisaci prosincové stávky. Poté odešel z jižních Čech a působil na různých místech jako
komunistický funkcionář.
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Pamětní deska Bedřichu Šťastnému, vytvořená akademickým sochařem Stanislavem Zadražilem,
byla odhalena v pondělí 27. září 1971 na nové budově Jihočeských tiskáren ve Vrbenské ulici 23.
Tento pietní akt se stal poněkud opožděnou součástí oslav 50. výročí vzniku komunistické strany
a zároveň Dne tisku, rozhlasu a televize; organisačně i finančně jej zajišťoval okresní výbor KSČ,
Jihočeská pravda a Svaz novinářů. Slavnostní řeč pronesl tajemník krajského výboru KSČ Doc.
Milan Vondruška, načež provedl tajemník Ústředního výboru KSČ Oldřich Švestka vlastní
odhalení pamětní desky. Celá slavnost, jíž se mimo jiné zúčastnila manželka Bedřicha Šťastného
Věra Šťastná i jeho bývalí spolupracovníci Oldřich Štrupl a Karel Kamínek, byla zakončena
Internacionálou 29). Pobronzovaná deska o rozměrech
60 x 95 cm měla v horní polovině nízký reliéf hlavy Bedřicha Šťastného a v dolní části nápis:

BEDŘICH ŠŤASTNÝ
1892
1960
REVOLUCIONÁŘ A NOVINÁŘ
PŮSOBIL V ROCE 1919-20 V Č. BUDĚJOVICÍCH
BYL PRVNÍM REDAKTOREM POVÁLEČNÉHO
"JIHOČESKÉHO DĚLNÍKA" PŘEDCHŮDCE
"JIHOČESKÉ PRAVDY"
PATŘIL MEZI HLAVNÍ ORGANIZÁTORY PROSINCOVÉ
STÁVKY 1920
Šťastného pamětní deska byla sejmuta v první polovině roku 1990.

XII. 3h. Pamětní desky Marie Vydrové
Marie Vydrová (1851-1946), pocházela z Dolního Bukovska. Pracovala nejprve jako služka
a později jako dělnice v českobudějovické tabákové továrně, kde se podílela na založení
odborových organisací a sociálně-demokratických spolků. Stála u vzniku komunistické strany
v jižních Čechách a ve třicátých letech za ni byla zvolena senátorkou. Ke konci svého života
bydlela v Nových Hodějovicích čp. 72, v dnešní Střížovské ulici.
Někdejší komunistická senátorka Marie Vydrová měla od roku 1951 pamětní desku na svém
rodném domku v Dolním Bukovsku, v samotných Českých Budějovicích byla podobná deska
zřízena na tabákové továrně a dalších dvou desek se dočkala počátkem sedmdesátých let. Když se
v roce 1966 do bývalé tabákové továrny stěhoval závod 03 národního podniku Koh-i-noor, došlo
ke ztrátě tamní pamětní desky Marie Vydrové. U příležitosti 120. výročí jejího narození a zároveň 25. výročí úmrtí tu proto byla osazena nová, jejíhož odhalení se 22. listopadu 1971 zúčastnili
straničtí představitelé a slavnostní projev přednesla kandidátka na poslankyni krajského národního výboru Dr. Marie Bláhová 30). Desku vytvořil sochař František Mrázek z laminátu s příměsí
bronzu, měla velikost 55 x 100 cm a v horní polovině plasticky vystupoval reliéf hlavy Marie
Vydrové, pod nímž byl nápis:
V TOMTO ZÁVODĚ PRACOVALA
MARIE VYDROVÁ
* 1851 + 1946
VÝZNAMNÁ PŘEDSTAVITELKA
DĚLNICKÉHO HNUTÍ
ZAKLÁDAJÍCÍ ČLENKA A SENÁTORKA
KOMUNISTICKÉ STRANY
ČESKOSLOVENSKA
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Následujícího dne, v sobotu 23. listopadu 1971, došlo k odhalení desky na domku v Nových
kde Marie Vydrová žila; jednalo se o mateřskou školku v dnešní Střížovské ulici.
Přítomní si opět vyslechli řeč Dr. Marie Bláhové 31 ). Pamětní deska, jejímž autorem byl rovněž
František Mrázek, měla shodné rozměry (55 x 100 cm), týž reliéf a nápis téměř stejného znění:
Hodějovicích,

V TOMTO MÍSTĚ ŽILA
MARIE VYDROVÁ
* 1851 + 1946
VÝZNAMNÁ PŘEDSTA VITELKA
DĚLNICKÉHO HNUTÍ
ZAKLÁDAJÍCÍ ČLENKA A SENÁTORKA
KOMUNISTICKÉ STRANY
ČESKOSLOVENSKA
Obě pamětní

desky Marie Vydrové zmizely během roku 1990.

XII. 3eh. Pamětní deska Antonína Janouška
Antonín Janoušek (1877-1941), nymburský rodák, původním povoláním strojní zámečník. Od
roku 1895 se angažoval v sociálně-demokratické straně, v roce 1906 přišel do Českých Budějovic
ve funkci stranického tajemníka a působil tu pět let. V této době mimo jiné redigoval časopis
Nový Jihočeský dělník. Brzy po první světové válce odešel do Maďarska, odkud pocházelajeho
manželka, a po vyhlášení Slovenské republiky rad byl na krátkou dobu zvolen předsedou její
vlády. Zbytek života strávil v Sovětském svazu.
Pouhý den po odhalení poslední desky Marie Vydrové zaznamenala českobudějovická
"pomníková" historie další přírůstek - na domě v Jírovcově ulici č. 21 byla 24. listopadu 1971
veřejnosti slavnostně předána pamětní deska Antonína Janouška. Jako pořadatelé pietního aktu
tentokrát figurovaly krajský, okresní i městský výbor komunistické strany, krajský výbor Svazu
československo-sovětského přátelství a velitelství zdejší posádky. O významu Janouškovy
osobnosti hovořil plukovník Dr. Jiří Reindl, který také desku odhalil 32). Pro úplnost zbývá
doplnit, že odhalení Janouškovy desky bylo původně plánováno na 16. červen 1971 - k výročí
Slovenské republiky rad 33).
Pamětní deska, zhotovená Františkem Mrázkem, visela na budově někdejší redakce Jihočeského
dělníka v Jírovcově ulici č. 21. Byla vyrobena z laminátu smíšeného s bronzem, měla rozměry 60
x 90 cm, v její horní části vystupoval reliéf s Janouškovým portrétem a pod ním nápis 34):
V TOMTO DOMĚ ŽIL
ANTONÍN JANOUŠEK
*1877+1941
REDAKTOR
NOVÉHO JIHOČESKÉHO DĚLNÍKA
KRAJSKÝ A OKRESNÍ DŮVĚRNÍK
SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE
A PŘEDSEDA
SLOVENSKÉ REPUBLIKY RAD
Janouškova pamětní deska byla sejmuta z rozhodnutí rady městského národního výboru z 9.
1990 35 ).
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XII. 3i. Pamětní deska s bystou Josefa Nepomuckého
JosefNepomucký (1897-1972), pocházející z Předboje u Prahy, patřil mezi zakládající členy
komunistické strany a zastával významné funkce ve Svazu domkářů a malorolníků. Mezi lety
1934-1938 působil jako zemědělský tajemník krajského výboru KSČ v Českých Budějovicích, po
druhé světové válce zasedal za jihočeský kraj v Národním shromáždění a do roku 1953 byl
ministrem zemědělství.
Vhodné místo pro pamětní desku bylo vyhlédnuto na východním průčelí hlavní pošty, u níž se
v meziválečném období konaly prvomájové manifestace a kde Nepomucký vystupoval jako
řečník. K odhalení desky, jejímž autorem byl František Mrázek, došlo vpodvečer 30. dubna 1973
a slavnostní projev přitom přednesl zástupce Federálního výboru Československého svazu
protifašistických bojovníků 36).
Pamětní deska, nad jejímž horním okrajem vyčnívala do prostoru bysta Josefa Nepomuckého,
byla zhotovena z laminátu s příměsí bronzu a nesla nápis:
V TĚCHTO MÍSTECH HOVOŘIL O MÁJOVÝCH MANIFESTACÍCH
DOMKÁŘ
JOSEF NEPOMUCKÝ
* 1897 + 1972
ČLEN ÚV KOMUNISTICKÉ STRANY ČESKOSLOVENSKA
POSLANEC NÁRODNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ
PŘEDSEDA JEDNOTNÉHO SVAZU ČESKÝCH ZEMĚDĚLCŮ
A ÚSTŘEDNÍ RADY DRUŽSTEV

XII. 3j. Pamětní deska Marie Kudeříkové
Marie Kudeříková (1921-1943) se narodila ve Vnorovech a za okupace pracovala v továrně Rico
ve Veverské Bitýšce. Zapojila se do komunistického odboje jako členka ilegálního vedení Svazu
mladých, kde řídila instruktáž ilegálních spojek. Koncem roku 1941 byla zatčena gestapem,
uvězněna a o necelý rok později odsouzena k trestu smrti. Během následujících čtyř měsíců,
strávených o samotě v cele smrti, sepsala vzpomínky "Zlomky života a myšlení".
S Českými Budějovicemi neměla Marie Kudeříková prakticky nic společného. Když zdejší
střední zdravotnická škola dostala její jméno do svého názvu, mělo to spíš význam symbolický:
mladá dívka, popravená za svou činnost v protifašistickém odboji, měla sloužit jako příklad
studentkám. Na fasádě školní budovy v Husově třídě č. 3, vlevo od hlavního vchodu, byla
osazena a 16. května 1973 také slavnostně odhalena pamětní deska Marie (Marušky) Kudeříkové.
Pietního aktu se zúčastnilo několik set českobudějovických studentů, ale jako čestný host
například také matka Marie Kudeříkové 37).
Bronzovou pamětní desku s portrétním reliéfem Marie Kudeříkové vytvořil M. Polák v roce
1963. Má rozměry 23 x 33,5 cm, hmotnost 4,5 kg a pod reliéfem nápis 38):
MARIE KUDEŘÍKOV Á
NAROZENÁ UMUČENA NACISTY
24. BŘEZNA 1921 26. BŘEZNA 1943
Deska měla být odstraněna na základě usnesení rady městského národního výboru ze dne 9. října
1990 39). Spíše než ideologická závadnost však její sejmutí na počátku devadesátých let způsobil
silně zčernalý povrch bronzu; byla vyčištěna a uložena pro zatím v dílenských prostorách v suterénu budovy. Její místo na fasádě zaujala nová plechová tabule s označením školy. Uvažovalo se
a stále se uvažuje o zasazení pamětní desky Marie Kudeříkové na vnitřní chodbě zdravotnické
školy, kde by její povrch tolik netrpěl zplodinami z rušné Husovy třídy.
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XII. 3k. Pamětní deska Jana Buděšínského
Jan Buděšínský (1908-1942) pocházel z Volyně a do Českých Budějovic přišel po studiích na
pražské právnické fakultě jako vrchní finanční komisař berní správy. Za okupace se zapojil do
činnosti ilegální okresní organisace komunistické strany, za svou odbojovou činnost byl zatčen
a v Mnichově popraven.
V předvečer svátku prvního máje, 30. dubna 1974, došlo k odhalení Buděšínského pamětní
desky na domě ve třídě 5. května (dnes opět Krajinské) Č. 44. Slavnostní řeč přitom pronesl
předseda kontrolní a revizní komise městského výboru KSČ Jan Bláha. Poněkud atypická
pamětní deska, zhotovená sochařem Františkem Mrázkem z laminátu s příměsí bronzu, se skládá
ze dvou částí 40). Výše je upevněna plaketa kruhového tvaru o průměru 55 cm s reliéfem
Buděšínského obličeje a opisem ve své dolní části: JUDr. JAN BUDĚŠÍNSKÝ. Pod touto
plaketou visí vlastní obdélná deska s emblémem srpu a kladiva při horním okraji a s nápisem:
V TOMTO DOMĚ PRACOVAL A ŽIL
JUDr. JAN BUDĚŠÍNSKÝ
VRCHNÍ FINANČNÍ KOMISAŘ
NAROZEN 6. 10. 1908
ČLEN ILEGÁLNÍHO VEDENÍ
KOMUNISTICKÉ STRANY ČESKOSLOVENSKA
V BOJI PROTI NĚMECKÉMU FAŠISMU
POPRAVEN 29.9.1942
ČEST JEHO PAMÁTCE
Pod tímto nápisem se nachází ještě reliéf lipové ratolesti. Pro zajímavost lze doplnit, že tato
deska není jediným místem, na němž je smrt Jana Buděšínského
připomenuta - jeho jméno figuruje také na pomníku obětem fašismu v rodné Volyni.
českobudějovická pamětní

XII. 31. Pamětní deska na škole v Čéčově ulici
Den před svátkem prvního máje, 30. dubna 1975, se ve vestibulu Základní devítileté školy
v Čéčově ulici Č. 66 konalo slavnostní shromáždění žáků a pedagogického sboru u příležitosti
odhalení pamětní desky šesti členům okresního vedení ilegální organisace KSČ, kteří byli za
heydrichiády popraveni v táborských kasárnách. Jejich osud připomněl ve svém proslovu
předseda kontrolní a revizní komise městského výboru KSČ Jan Bláha. Škola obdržela při této
příležitosti jméno podle jednoho z popravených, kameníka Jaroslava Bendy 41).
Pamětní deska pochází z dílny sochaře Františka Mrázka aje zhotovena z laminátu s příměsí
bronzu. Mezi třetím a čtvrtým řádkem nápisu vystupuje z plochy plastický reliéf hlavy Jaroslava
Bendy 42). Text nápisu zní:
NA VĚČNOU PAMĚŤ
ČLENŮ ILEGÁLNÍ ORGANISACE KSČ
V BOJI PROTI FAŠISMU
JAROSLAV BENDA
19.2.1913
KAMENOSOCHAŘ
PŘEDSTAVITEL OKRESNÍHO VEDENÍ
ILEGÁLNÍ ORGANISACE KSČ
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
BOŽENA BENDOVÁ MARIE KRAUZOV Á
15.12.19172.4.1913
BOHUMÍR KALMA KAREL KONVIČKA
12.10.19072.11.1907
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FRANTIŠEK MAREK
4.10.1914
ZASTŘELENÝCH HITLEROVSKÝMI OKUPANTY
DNE 2. ČERVENCE 1942 V TÁBOŘE
Pamětní deska visela původně ve vestibulu školy, na pravé straně. Po roce 1989 však byla
sejmuta a uložena ve školním skladu, kde se nachází dodnes.

deska na Družstevním domě v Mladém
Vpodvečer téhož dne jako deska v Čéčově ulici, 30. dubna 1975, byla odhalena také pamětní
deska na Družstevním domě v Mladém. Připomínala budovu, kde v meziválečném období sídlila
Dělnická tělovýchovná jednota a ochotnicky se hrálo dělnické divadlo. S historií tohoto místa
seznámila účastníky aktu členka předsednictva městského výboru KSČ Věra Holečková 43).
Pamětní deska, vyrobená z laminátu s příměsí bronzu, nesla při horním okraji drobný reliéf srpu
a kladiva a pod tím nápis:

XII. 3m.

Pamětní

V TOMTO DOMÉ BYLO SÍDLO
DĚLNICKÉ TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY
A DĚLNICKÉHO DIVADLA
Ve spodní části byl ještě malý reliéf lipové ratolesti 44).

XII. 4. Pomníky a pamětní deska

Pařížské

komuny

XII. 4a. Základní kámen sídliště Pařížské komuny
Porážka francouzských vojsk ve válce s Pruskem roku 1870 vedla k vyhlášení tzv. třetí republiky
ve Francii, jejíž vláda uplatňovala zostřená opatření proti radikalisujícím se dělnickým vrstvám.
Důsledkem se stalo vyhnání vlády z Paříže národními gardami a vyhlášení Pařížské komuny,
která byla poražena po dvou měsících koncem května 1871. Pařížské události byly pozdější
komunistickou ideologií vyzdvihovány jako historicky první případ nastolení "diktatury
proletariátu".
V Českých Budějovicích, v místech tzv. Starého města, se na přelomu šedesátých a sedmdesátých let budovalo nové panelové sídliště, největší svého druhu v tehdejším Jihočeském kraji.
U příležitosti 100. výročí Pařížské komuny navrhl předseda městského národního výboru Bedřich
Drajer pojmenovat tento obytný komplex "sídlištěm Pařížské komuny" a svůj návrh předložil 23.
března 1971 k projednání radě. Současně s tím vyjádřil přání, aby byl k uctění památky padlých
Komunardů položen základní kámen pro budoucí větší pomník. Rada městského národního
výboru s oběma Drajerovými návrhy souhlasila a pro pomník Pařížské komuny určila prostor
vedle Koldomu, poblíž křižovatky ulic Staroměstské a Holečkovy 45).
Výsledkem se stal atypický pomníček, označovaný oficiálně jako "Základní kámen sídliště
Pařížské komuny". Jeho odhalení proběhlo 26. března 1971, přesně sto let po pařížských volbách
do Rady Komuny. Předseda Bedřich Drajer, jenž měl při této příležitosti slavnostní proslov, zde
zároveň oficiálně oznámil rozhodnutí rady městského národního výboru a občanských výborů
o přejmenování této části Pražského předměstí na "sídliště Pařížské komuny" 46). Téhož dne byla
v Domě kultury ROH zahájena výstava pod názvem "Vive la Commune", údajně největší svého
druhu v tehdejším Československu, a tamtéž se konal i slavnostní večer k výročí Pařížské
komuny 47).
V celku nenápadný pomníček na rohu Staroměstské a Holečkovy ulice sestával z nízkého soklu
vyzděného ze šamotových cihel, na němž spočíval betonový kvádr. K čelní straně tohoto kvádru
byla připevněna bronzová deska o rozměrech 68 x 40 cm, s nápisem:
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ZÁKLADNÍ KÁMEN
K UCTĚNÍ PAMÁTKY
PAŘÍŽSKÉ KOMUNY
26.3. 1971
Pomníček

dosahoval celkové výšky 140 cm a od prostoru chodníku byl oddělen jednoduchou
kovovou ohrádkou. Na realisaci velkého monumentu v těchto místech nikdy nedošlo a symbolický základní kámen zmizel po roce 1989.
XII. 4b. Pamětní deska na smaltovně Sfinx
Základnímu závodu smaltovny Sfinx n. p. udělil okresní výbor KSČ v roce 1971 čestný název
"Závod Pařížské komuny" a na průčelí jeho administrativní budovy, vpravo od hlavní brány, byla
při této příležitosti osazena pamětní deska. Jejímu odhalení dne 23. března 1971 předcházel
projev člena předsednictva okresního výboru strany Václava Langa. Výtvarně poněkud
neobvyklou pamětní desku zhotovil českokrumlovský sochař Stanislav Zadražil. Její horní část
zaujímal reliéf ženy s frygickou čapkou, která pravou rukou svírá prapor a levou má sevřenou
v pěst. Pod její zdviženou levicí byl umístěn letopočet 1871, při dolním okraji desky stál nápis ve
dvou řádcích 48):
ZÁVOD PAŘÍŽSKÉ KOMUNY
ČESTNÝ TITUL N. P. SFINX UDĚLIL OV KSČ 1971
Jubileum Pařížské komuny se stalo rovněž vhodnou příležitostí pro navázání zahraničních vztahů
s Francií: 25. srpna 1971 zavítal do Českých Budějovic člen magistrátu města Poitiers a výboru
Společnosti Francie-Československo JUDr. Pierre Mistouflet, který se již od roku 1936 zabýval
přátelskými vztahy obou zemÍ. Byl přijat předsedou městského národního výboru Bedřichem
Drajerem a předal mu květiny pro Památník komunardů 49). Během roku 1971 proběhla ještě
řada dalších akcí, souvisejících s výročím pařížských událostí, především pak ve školách.
XII. 4c. Pomník Pařížské komuny před obchodním domem Družba
Myšlenka oslavit v Českých Budějovicích důstojně Pařížskou komunu neodezněla ani v následujících letech. Již zmíněné sídliště se mezitím dále rozrůstalo a byly tu dokončovány objekty
občanské vybavenosti - obchodní dům Družba, dům služeb, telekomunikační budova a podobně.
V návaznosti na název tohoto nového panelového sídliště bylo rozhodnuto doplnit je
monumentálním uměleckým dílem, které by vyjadřovalo "základní myšlenky Pařížské komunyvládu lidu, sociální spravedlnost a bratrství lidí" a zároveň také "revoluční tradice bojů
pařížských komunardů v roce 1871 a jejich odkaz pro naši současnost". Odbor školství a kultury
městského národního výboru připravoval tuto záležitost po organisační stránce - vyvolal několik
schůzek Krajského investorského útvaru, projektantů a představitelů městské správy k dohodě
o umístění monumentu a o soutěži na jeho výtvarné řešenÍ. Současně se jednalo se Svazem
českých výtvarných umělců a Českým fondem výtvarných umění o případném poskytnutí
finanční dotace ve výši 80-100.000 korun.
V otázce vhodného místa se v podstatě neobjevily žádné pochybnosti: pomník Pařížské komuny
měl stát přímo před budoucím obchodním domem Družba, kde se nacházel nejrušnější, komunikačně a společensky nejvýznamnější prostor. Svou roli při výběru místa hrála i ta okolnost, že
poblíž stával na Pražské třídě tzv. Dělnický dům. Umístění i rozměry výtvarného objektu byly
voleny tak aby se "stal centrální pohledovou záležitostí centra a třídy Míru a byl vnímatelný i při
současném rychlém městském provozu ".
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Rada městského národního výboru potom dne 21. února 1974 souhlasila s předloženým návrhem
na soutěžní podmínky a k 15. březnu téhož roku vyhlásila uměleckou soutěž. Těsně přitom spolupracovala s již zmíněnými korporacemi, totiž se Svazem českých výtvarných umělců a Českým
fondem výtvarných umění. Vyhlášení soutěže schválil Jihočeský krajský národní výbor v Českých Budějovicích a měla být uzavřena do 10. září 1974 50).
Ztvárněním monumentálního uměleckého díla, které mělo připomínat Pařížskou komunu, byli
nakonec pověřeni architekt Leopold Petřík a sochař Zdeněk Vojta. V listopadu 1974 se konalo
slavnostní otevření nově po staveného obchodního domu Družba a až do roku 1976 se před ním
podél Pražské třídy upravovaly zastřešené pasáže s několika drobnými obchody, stanicí autobusu,
veřejným záchodkem a lékárnou. Vztyčení symbolického památníku Pařížské komuny se v roce
1976 stalo završením rozsáhlých úprav, které společně s vybudováním panelového sídliště zcela
změnily tvář této části města. Pomník dodnes stojí u Pražské třídy před obchodním domem
Družba, přímo proti vyústění Pekárenské ulice. Je tvořen vysokým, leštěnými dlaždicemi
obloženým betonovým pylonem, který se v horní části rozevírá a nese na svém vrcholu kovovou
plastiku představující hvězdu; podle toho také původní umělecký název díla zněl "Zrození
hvězdy", což zároveň mělo vyjadřovat historický význam pařížských událostí na jaře 1871.
Monument se tyčí do celkové výšky přibližně 18 metrů. Na boční straně jeho podstavce je
vytesána autorská signatura VOJTA. PETŘÍK a vpředu zasazena kovová destička s nápisem:
K UCTĚNÍ PAMÁTKY
PAŘÍŽSKÉ KOMUNY
Protože je tento pomník řešen na první pohled zcela neutrálně, nevzbudil po roce 1989 snahu po
svém odstranění a dnes již jen málokdo ví, že původně měl připomínat Pařížskou komunu. Co se
však týče praktického využití pomníků z dob socialismu, bývají lidé velmi vynalézaví: monument
před obchodním domem Družba například v létě 1996 posloužil jisté dámě za ideální úkryt, kde
se lze poblíž rušné komunikace nepozorovaně převléci.
XII. 5. Pomníky V. I. Lenina
XII. 5a. Leninův monument na Senovážném náměstí
Vladimír Iljič Lenin (1870-1924), ruský levicový politik a filosof organisátor bolševické
revoluce v Rusku a čelný představitel Sovětského svazu.
Na počátku sedmdesátých let, s postupující "normalisací", byla zatlačena do pozadí myšlenka
zřízení pomníku obětem fašismu na Senovážném náměstí (tehdy náměstí 1. máje) a toto
exponované místo zaujal monument Vladimíra Iljiče Lenina. Krátce předtím dospěla ke svému
závěru dlouhodobá celková úprava tohoto prostoru, nově ohraničeného z jižní strany komplexem
Domu odborových rad a Domu kultury ROH. Ústředním motivem náměstí se stala plocha před
zadním průčelím Jihočeského muzea, vydlážděná leštěnými žulovými deskami, z jejíž západní
části měl vyrůst podstavec Leninova pomníku. Architektonickou komposici uměleckého díla
navrhl ing. arch. Antonín Malec, vlastní sochu V. I. Lenina vytvořili manželé Ludvík a Božena
Kodymovi. Výstavba monumentu v akci "Z" začala kolem poloviny září 1972 51 ).
Odhalení Leninova pomníku proběhlo 11. prosince 1972 v odpoledních hodinách a podle údajů
z dobového tisku se ho zúčastnilo přes dvacet tisíc lidí. Kromě obyvatel města tu byli příslušníci
armády, zástupci krajského výboru komunistické strany v čele s vedoucím tajemníkem Dr. Jaroslavem Hejnou, ale také hosté ze Sovětského svazu: delegace Oblastního výboru Komunistické
strany Běloruska z Gomelu vedená druhým tajemníkem Grigorijem Semjonovičem Ždankem
a delegáti Střední skupiny vojsk Sovětské armády. Jako čestný host přijel rada sovětského
velvyslanectví v Československu Anatolij Saveljev, náměstek ministra kultury Dr. Josef Švagera
a v neposlední řadě také autoři pomníku.
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V půl třetí odpoledne zazněla náměstím československá a sovětská hymna, byly vztyčeny vlajky
obou států a účastníky přivítal vedoucí tajemník zdejšího okresního výboru strany Josef Michal.
Následoval slavnostní projev Dr. Hejny o významu leninského učení, o vztazích mezi
Československem a Sovětským svazem, ale také o podílu Jihočechů na plnění linie XIV. sjezdu
Komunistické strany Československa. Po svém proslovu se Dr. Hejna, společně s předsedou
krajského národního výboru Františkem Samcem, předsedou městského výboru strany
Františkem Dolejším, předsedou městského národního výboru Josefem Michlem a se skupinkou
pionýrů, odebrali k podstavci pomníku a provedli vlastní odhalení. Vedoucí gomelské delegace
G. S. Ždanko potom pozdravil účastníky slavnostního shromáždění a předseda městského výboru
strany František Dolejší nakonec symbolicky převzal Leninův pomník do správy města. Slavnost
zakončily tóny Internacionály 52). Českobudějovický monument Vladimíra Iljiče Lenina
sestával ze tří základních částí: nad ostatní plochu náměstí jej vyzdvihovalo nízké kamenné plató
a na něm spočíval žulový hranol, nesoucí sochu. Vlastní plastika byla odlita z bronzu, měla výšku
3,34 m ajejí pořizovací náklady dosáhly výše 436.941 korun 53).
Leninův pomník, respektive rozlehlé prostranství před ním se stalo místem pravidelných
vojenských přísah, pionýrských slibů a dalších oficiálních oslav. Mezi obyvateli Českých
Budějovic však nedošel obliby, což se projevilo například jedné noci nasazením batohu na
Leninova záda. V dané politické situaci to byla nejjednodušší a zároveň poměrně častá forma
(dělo se tak i v jiných městech), jak vyjádřit přání, aby Lenin z města "odešel". Orgány Veřejné
bezpečnosti batoh okamžitě odstranily a zahájily vyšetřování, patrně bezvýsledné 54).
Součástí Senovážného náměstí zůstal pomník V. I. Lenina více než sedmnáct let. Ideologicky ho
doplňoval ještě nápis "Lenin žil, žije a bude žít", umístěný na fasádě bývalého sirotčince. Po
listopadových událostech roku 1989 byl tento monument jedním z prvních, na které se zaměřila
pozornost obyvatel ajejich snaha o likvidaci symbolů komunistického režimu. Kolemjdoucí si
mohli přečíst ručně psané výzvy, jimiž byl Leninův podstavec v adventním čase doslova oblepen.
Svědčily jednak o naléhavé potřebě vypořádat se co nejdříve s minulostí, ale zároveň o jisté
dávce humoru, s níž pisatelé k tomuto problému přistupovali. Za všechny nápisy uveďme alespoň
"Leninovu" prosbu: "Přátelé, pomozte! Sám odejít nemohu" nebo postesk "Smutné je loučení!!!".
Likvidace sochy V. I. Lenina však na sebe nechala čekat ještě více než čtvrt roku.
Bylo chladné a sychravé páteční ráno 30. března 1990, když se na prostranství před Leninovým
pomníkem shromáždilo množství českobudějovických občanů očekávajících jeho odstranění.
Krátce po osmé hodině přijel autojeřáb a skupina pracovníků destrukčního střediska Pozemních
staveb pod vedením Zdeňka Růžičky se pustila do práce na odřezání sochy. Jeřáb tahal sochu
směrem vzhůru a když byl přeříznut poslední železný prut, který ji spojoval s podstavcem,
bronzová plastika V. I. Lenina za nadšeného potlesku přihlížejících nadskočila a za vzdáleného
zvuku zvonu z Černé věže setrvala chvíli několik centimetrů nad zemí. Stalo se tak o půl desáté.
Poté byla socha složena na nákladní automobil Tatra a odvezena do skladiště ve Stromovce.
Osudovou shodou okolností se následujícího dne po stržení Leninova pomníku konalo svěcení
nového českobudějovického biskupa Miloslava Vlka 55).
Podstavec byl následně z velké části rozebrán a socha sdílela další osudy s plastikou Klementa
Gottwalda: fysicky to znamenalo převoz do městského skladiště ve Stromovce a uložení v bednách, otázka majetkových vztahů se vyvíjela komplikovaněji. Záležitost byla nadhozena napří
klad na zasedání zastupitelstva města 2. března 1995, kdy jeho člen, historik Jiří Petráš doporučil
zachovat obě plastiky v Jihočeském muzeu jako memento doby. Na přelomu let 1995 a 1996 bylo
zahájeno jednání o převodu soch na Kulturní nadaci města, jehož výsledkem se 9. října 1996 stalo
rozhodnutí odprodat obě díla nadaci za symbolickou cenu 100,- Kč. Nadace je měla vydražit
a z výtěžku aukce přispívat na kulturní aktivity ve městě 56). Ve veřejné aukci, do níž byly
plastiky v květnu 1997 zařazeny, však o ně nikdo neprojevil zájem a teprve o něco později byla
prodána společnosti Zemědělský výkup z Frymburku. Obě umělecká díla se mezitím přemístila
do skladiště Veřejných služeb města Českých Budějovic v Dolní ulici č. 1, kde spočívala až do
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1999. Tehdy si je vyzvedl jejich nový majitel, převezl do Mříče a postavil u plotu v sousedství železniční stanice Křemže. Sochu V. I. Lenina nabídla společnost Zemědělský výkup případ
nému dalšímu zájemci ke koupi za 28'7.000 Kč.
Zcela samostatně se mezitím vyvíjela diskuse kolem opuštěného soklu, který zůstal jako jediná
připomínka někdejšího Leninova pomníku. Otázka jeho vhodného uplatnění je zároveň otázkou
celkového řešení plochy Senovážného náměstí. Hned brzy po odstranění sochy V. I. Lenina se
objevily podnětné, bohužel však krátkodeché návrhy na využití místa - jeden z nich počítal
například s postavením pomníku zakladatele Českých Budějovic, českého krále Přemysla Otakara II. Svědčí to mimo jiné o snaze obrátit se co nejhlouběji do historie, do doby, jejíž hodnoty už
nebudou výrazněji podléhat změnám politického klimatu. Na jaře 1997 zase českobudějovický
výtvarník Miloslav Král navrhl řešení ideologicky naprosto neutrální, z estetického hlediska však
kontroverzní: podle jeho představ měly být na stávajícím podstavci vztyčeny dvě 355 cm vysoké
dřevěné plastiky ve tvaru kolíčků na prádlo, které by představovaly dvojici mladých lidí a součas
ně vypovídaly o vznešených uměleckých idejích. Sousoší mělo zdobit toto prostranství jen na
přechodnou dobu tří nebo čtyř let, než dojde k definitivnímu urbanistickému dořešení Senovážného náměstí. Návrh přednesený jistě s dobrým úmyslem se však nesetkal s přílišným pochopením
českobudějovické veřejnosti a vzbudil i rozpačité reakce výtvarníků. Žádná z myšlenek, jejichž
cílem bylo naplnit prázdný prostor po odstraněném pomníku V. I. Lenina, se však dosud
nedočkala realisace. V letech 1998-1999 se stále intensivněji uvažuje o tom, že nejvhodnějším
řešením pro Senovážné náměstí bude odkrytí koryta Mlýnské stoky a parková úprava celého
prostoru. Nakonec tu bylo zřízeno parkoviště, podle slibu magistrátu "dočasné", které se však
nejspíše promění v trvalé.
XII. Sb. Leninův pomník ve Škodovce
Monumentální pomník V. I. Lenina na Senovážném náměstí si pamatuje bezpochyby každý, kdo
žil v Českých Budějovicích před rokem 1990. Méně se však ví, že další socha tohoto vůdce ruské
bolševické revoluce stála v českobudějovické slévárně Škoda, jejíž areál vyrostl v letech 19601965. Přesné datum odhalení tamějšího Leninova pomníku se zjistit nepodařilo, jistě však vznikl
již v souvislosti s výstavbou továrny. Na nízkém plató z leštěné žuly byl vztyčen žulový hranol
nesoucí vlastní bronzovou plastiku zhruba v životní velikosti. Celkem dosahoval tento monument
výšky kolem čtyř metrů. Zmizel po roce 1989.
XII. 6. Památník dělnického hnutí
Ideologové počátku sedmdesátých let 20. století při svém působení na československého občana
těžili mimo jiné z historie dělnického hnutí a komunistické strany. Historická pracoviště a jednotliví historikové - pokud nechtěli zůstat v nuceném ústraní - museli na tuto skutečnost brát zřetel.
Právě v této době vzniklo největší množství odborných i popularisačních prací, tímto tématem se
zabývajících, na veřejných prostranstvích se objevil bezpočet pomníků, pomníčků či pamětních
desek a na samém prahu sedmdesátých let se v Českých Budějovicích začala líhnout myšlenka
výstavby Muzea dělnického revolučního hnutí jižních Čech. Mělo se stát velkolepým pomníkem
nejen dělnických bojů, nýbrž i postupného prosazování a konečného vítězství socialistických
myšlenek na českém jihu. Jako vhodná příležitost posloužilo padesáté výročí komunistické
strany, organisace se ujal krajský výbor KSČ a realisací byl pověřen městský národní výbor. Od
počátku se předpokládalo, že součástí musejního areálu bude také pietní areál s památníkem
dělnického hnutí.
Stará zástavba na levém břehu Malše nad mostem Jiřího Dimitrova (dnešní Krumlovský)
podlehla na přelomu let 1971 a 1972 demolicím a 15. května 1972 byla v těchto místech
slavnostně zahájeno budování musea i pietního areálu. Stavbu vlastní budovy nebudeme detailně
sledovat a zaměříme se spíše na zřízení památníku, který se rozprostřel v prostoru jižně od ní;
návrh vypracoval ing. architekt Jan Malát. Plochu pietního areálu ohrazují a vnitřně člení betonové zídky, provedené pracovníky Pozemních staveb během léta 1974, dominantu a základní sym-
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bol však tvoří mohutný přírodní valoun. Původně se počítalo s kamenem o průměru přibližně dva
metry, jehož vyhledání zajišťoval pracovník odboru výstavby městského národního výboru Antonín Šmejkal a ředitel Státní banky československé ing. Jaroslav Kubát. Vhodný valoun,i když
podstatně větších rozměrů, se jim podařilo nalézt v lese poblíž Nových Hradů. Najeho nesnadné
přepravě do Českých Budějovic se podílelo několik organisací a ke slovu přišla především těžká
technika: jeden jeřáb byl přivezen ze Záluží u Mostu, druhý z Milevska a silný nákladní vůz
poskytla ČSAD Praha.
Symbolický památník byl odhalen současně s otevřením nové budovy Muzea dělnického
revolučního hnutí jižních Čech dne 10. května 1975. Jeho posláním se stalo připomínat nejen
minulost dělnických bojů, ale v neposlední řadě i oběti nacistické persekuce. Během slavnostního
odhalení ukládali zástupci okresního výboru komunistické strany do pomníku prsť z mnoha
památných míst jižních Čech 57).
Dominantní valoun má výšku cca 4 m, šířku 4,1 m a délku 4,87 m, jeho hmotnost byla vyčíslena
na 39 tun. Tvůrce pietního areálu v něm viděl především symbol, architektonicky a umělecky
neobvyklý prvek: "... kámen zde nemá funkci jako socha, ale jako monument, mimořádnost pří
rody. Valoun vnitřním napětím, sevřenou formou a skrytou dynamičností vyjadřuje nejpřesvědči
věji a v nejstručnější formě mnohotvárnost revolučního hnutí. Toto vyjádření je prosté, avšak
současně monumentální. Kámen, blížící se svým tvarem kouli, symbolizuje Zemi - zeměkouli, celý
svět - internacionalismus. Svou tvrdostí, sevřeností tvaru a vnitřním napětím vyjadřuje pevnost,
nesmlouvavost, zásadovost revolučního hnutí - nezlomné odhodlání lidu ubránit a rozvíjet
spravedlivý společenský řád, odvěkou touhu lidstva. Valoun spočíval v lůně jihočeské přírody
desítky tisíc let a tam jej přírodní procesy brousily a opracovávaly do nynější exaktníformy.
Stejně tak i revoluční hnutí formuje a usměrňuje běh dějin do výsledného spravedlivého
společenského řádu - socialismu a komunismu", poznamenal k dominantě památníku sám autor
architektonického návrhu, ing. Malát. Výtvarné řešení spočívalo podle jeho slov na kontrastu
moderní architektury a prostého přírodního tvaru.
Na přední straně valounu byl původně připevněn kovový emblém srpu a kladiva. Pozadí
monumentálnímu kameni vytvořila betonová stěna, členěná do mnoha úzkých hranolů, která má
navozovat dojem vlajkoslávy. Na ploše ve střední části stěny je plasticky provedený nápis (citát
Závadovy básně):
JIM NIKDO
NEPOSTAVIL
SOCHU
PAMÁTNÍK
Z BRONZU
ODLÉVANÝ
AČ SLÁVY
NEDBALI
NI TROCHU
POMNÍK
SI SKLENULI
SVOU DLANÍ
VILÉM ZÁVADA
Na jednom z betonových bloků po levé

straně

je deska s nápisem:

NA
VĚČNOU
PAMĚŤ
OBĚTEM

FAŠiSMU
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Podél pravé části stěny se táhne nízký přízemní sokl z leštěné žuly, v němž bývaly zapuštěny
schránky s prstí přinesenou sem z památných míst spojených s dějinami husitství, dělnického
hnutí a druhé světové války a nacházejících se na území jižních Čech či družebních krajů.
Každou z těchto schránek kryla kamenná deska s vytesaným názvem příslušné lokality. Jednalo
se konkrétně o následující místa: DĚDICE, MNICH, NOVÁ VČELNICE, BERNARTICE,
NETŘEBICE, CHATYŇ, BUZLUDŽA, BUCHENWALD, TATABANYA SARISAP, TÁBOR,
TROCNOV, HUSINEC, SUDOMĚŘ, PRAMENY VLTAVY a DUKLA. Ke 35. výročí vyhlazení Lidic a Ležáků nacistickým vojskem byla do českobudějovického pomníku slavnostně uložena
ještě prsť z Lidic, přinesená sem 9. června 1977 maratonci při štafetovém běhu. Celé okolí musea
i pietního areálu doznalo v polovině sedmdesátých let parkové úpravy a bezprostředně za
památníkem byly vysázeny zakrslé borovice blatky.
Kamenný valoun se více než deset let po své instalaci stal svědkem odvážné protikomunistické
akce: kdosi neznámý pod něj v nočních hodinách umístil nálož, která pak časně ráno explodovala
a zničila skleněné výplně stěn musea i okna sousedních budov krajského národního výboru
a krajského výboru komunistické strany. Silný výbuch zaznamenali občané v různých částech
města a stal se předmětem vzrušených diskusí. Nevítanému zájmu zvědavců o jeho následky však
zabránily policejní složky rozestavěním hlídek po celém okolí. Z případu povstala politická aféra
a bylo zahájeno vyšetřování, jehož výsledek se ovšem veřejnost nikdy nedozvěděla. Jako kolem
každé mimořádné události, začaly také kolem "bomby pod balvanem" vznikat různé fámy: říkalo
se například, že původním záměrem bylo, aby explose odmrštila valoun směrem proti objektu
musea. Ve skutečnosti nálož nedokázala s kamenem ani pohnout, pouze malou část odštípla.
Následky výbuchu byly zcela zaretušovány během několika dnů nebo snad dokonce hodin.
Pád komunistického režimu v listopadu 1989 znamenal zároveň zánik Muzea dělnického revolučního hnutí jižních Čech, do jehož prostor se v roce 1990 nastěhovala Státní vědecká knihovna.
Vlastní památník - kromě toho, že z přední části valounu zmizel symbol srpu a kladiva - neprošel žádnou "ideologickou" proměnou. Stanovisko českobudějovické veřejnosti k tomuto pomníku
se však polarisovalo: zatímco členové a příznivci komunistické strany tu nadále pořádali vzpomínkové akce, Klub angažovaných nestraníků vyvinul úsilí o odstranění monumentu jako symbolu bolševismu. V podvečer 28. května 1992 proběhl "happening u balvanu" za účasti více než
dvou stovek lidí, kteří většinou snahu o likvidaci pomníku podpořili. Představitelé KAN ovšem
zároveň museli čelit útokům, že chtějí zničit památník obětem druhé světové války. Nakonec
přišli s kompromisním návrhem: památník ponechat, ale doplnit ho prstí z táborů, v nichž byli
internováni političtí vězni po roce 1948 - Jáchymova, Bytízu, Leopoldova a dalších 58).
Nakonec zvítězilo rozumné řešení - mohutný kámen byl zachován jako zajímavý
architektonický doplněk. Jeho odvoz zpět do Novohradských hor, případně na jiné vhodnější
místo, by si totiž vyžádal nemalé finanční prostředky. Pěknými slovy to v květnu 1992 vyjádřila
čtenářka Deníku Jihočeská pravda, paní A. Kaplická: "Kdybychom chtěli odstranit vše, co nám
připomíná minulá smutná léta, museli bychom zbourat všechny budovy, které nám minulost
připomínají. Tento balvan by se mohl změnit pomyslně v tvrdou pěst, která by nám připomínala
'už nikdy'. Lidé totiž snadno zapomínají, a tak nějaká připomínka nemůže škodit. A kdyby už
někdo měl tolikfinančních prostředků, že by nevěděl kam s nimi, může nechat postavit v Č.
Budějovicích tolik potřebný veřejný záchodek. Ono je totiž dost trapné, když se vás zahraniční
turista na něj zeptá a vy musíte odpovědět, že České Budějovice veřejný záchodek nemají". Ve
prospěch zachování valounu svědčí i to, že veřejností je přijímán jako nezaměnitelný orientační
bod, známý obecně pod označením "balvan". V přízemí vědecké knihovny dokonce po nějaký
čas na začátku devadesá-tých let fungovala kavárna "U balvanu". Mohutný valoun se dočkal i
jiného využití, se kterým tvůrci památníku rozhodně nepočítali: čas od času poslouží jako
výcvikový terén pro horolezce.
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XII. 7. Vítězství u Stalingradu či Strana bojující?
Poblíž křižovatky Lidické a Mánesovy třídy, před západním průčelím dnešního okresního úřadu,
stojí na vysokém podstavci bronzová socha, kterou jsme většinou zvyklí míjet bez povšimnutí.
Také onaje do jisté míry pomníkem, i když ne zcela "čistokrevným".
Plastiku vytvořil pražský sochař, jihočeský rodák Břetislav Benda za druhé světové války, pod
dojmem vítězství sovětského vojska nad německou armádou v rozhodující bitvě o Stalingrad.
Začal na ní pracovat hned v únoru 1943 a začátkem roku 1944 byl hotov sádrový model v životní
velikosti. Podle původní Bendovy představy měla být socha, nazvaná "Vítězství u Stalingradu",
postavena přímo do míst stalingradských bojů - po válce se skutečně dostala jako umělcův osobní
dar do Muzea obrany Carycinu a Volgogradu.
V Českých Budějovicích máme pouze jeden z jejích bronzových odlitků, který sem ovšem byl
instalován ze zcela odlišných pohnutek a pod zcela jiným názvem, než jaký určil autor; když se
v letech 1977-1978 stavěla nad levým břehem Malše nová dominantní budova krajského výboru
komunistické strany, byla před jejím západním vstupním schodištěm vztyčena právě kopie
Bendovy sochy. Činitelé, kteří tehdy o výtvarné výzdobě rozhodovali, pojali monument
ideologicky jako symbolický památník revolučního boje. Odhodlaný a nekompromisní postoj
sochy se pro tento účel hodil velmi dobře. V souvislosti s tím obdržela plastika také nový název:
"Strana bojující". Slavnostní předání celé budovy, a tedy i sochy veřejnosti proběhlo v roce 1978.
Bronzová plastika spočívá na vysokém hranolovém soklu obloženém leštěnou žulou. Vlastní
socha ženy v životní velikosti se jakoby vznáší nad skálou, je oděna do řasnatého roucha a ve
zdvižené pravici drží meč 59). Účel budovy se v devadesátých letech změnil - sídlí tu okresní
úřad a kongresové centrum - a na původní poslání sochy se zapomnělo. Nyní tvoří výtvarný
doplněk prostranství, který zde byl ponechán jakožto dílo předního českého umělce.
XII. 8. Prvnímu

dělnickému

presidentovi

XII. 8a. Pamětní deska Klementa Gottwalda
Klement Gottwald (1896-1953), český levicový politik a spoluzakladatel komunistické strany.
V letech 1945-1948 zastával funkci předsedy vlády, stal se jedním z organisátorů únorového
komunistického převratu a pak byl až do své smrti československým presidentem. K Českým
Budějovicím měl Gottwald vztah jako příslušník 42. dělostřeleckého pluku, když v roce 1915
narukoval do zdejších kasáren na Pražské třídě a po krátkém pobytu byl odtud poslán na frontu.
Další Gottwaldovy návštěvy vjihočeské metropoli již souvisely s jeho politickou činností.
Návrh na zřízení pamětní desky Klementa Gottwalda byl schválen radou jednotného národního
výboru dne 21. listopadu 1951 a školský referát měl projednat otázku výtvarné soutěže 60).
Příprava však poněkud uvázla, pravděpodobně proto, že se nepodařilo dohodnout soutěžní
podmínky a stanovit výši odměny 61 ).
Začátkem února 1952 se záležitost Gottwaldovy desky dostala opět na pořad jednání rady
jednotného národního výboru, bylo však konstatováno, že dosud není vyřešena otázka úhrady
nákladů na soutěž ani na vlastní desku a vše je třeba "napřed zajistit politicky i finančně" 62).
Realisace se protáhla ještě více než šest let a ke konečnému odhalení desky došlo na podzim 1958
63). Jednalo se o kovovou pamětní desku poněkud atypického tvaru o rozměrech 65 x 55 cm,
v jejíž horní části byly mezi dvěma pěticípými hvězdami umístěny iniciály KG a pod tím nápis:
V TĚCHTO KASÁRNÁCH KONAL
V ROCE 1915 VOJENSKOU SLUŽBU
JAKO VOJÍN 42. DĚLO STŘEL. PLUKU
PRVNÍ DĚLNICKÝ PRESIDENT
ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
KLEMENT GOTTWALD
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Gottwaldovy iniciály v horní části desky se staly terčem občasných vtipů. Lidé chodili
kolem kasáren a vzájemně se upozorňovali: "Tady visí kilogram!". Shoda presidentova
monogramu se značkou jednotky hmotnosti byla skutečně nápadná.
XII. Sb. Pomník Klementa Gottwalda
České Budějovice se zařadily mezi města, která uctila památku "prvního dělnického presidenta"
monumentálním pomníkem. Návrh postavit na některém veřejném místě Gottwaldovu sochu se
sice objevil již v roce 1955, ale reálné úsilí o její realisaci se datuje až první polovinou sedmdesátých let. Na počátku stál návrh Městského výboru Komunistické strany Československa,
projednaný a 27. prosince 1973 schválený okresním výborem téže strany. Dne 24. ledna
následujícího roku jej prodiskutoval ještě krajský výbor. Výsledkem bylo rozhodnutí, že
památník se sochou Klementa Gottwalda v nadživotní velikosti bude umístěn v parčíku na
Mariánském náměstí (tehdejším Švermově), poblíž Pražské třídy. Přesnější místo i měřítko mělo
být určeno ve spolupráci s architekty a urbanisty tak, aby dominovalo na ose příjezdové
komunikace od Prahy a aby ovládalo celý prostor. K zahájení vlastních stavebních prací podle
plánů vypracovaných Stavoprojektem mělo dojít 1. června 1974, s vlastním odhalením pomníku
se počítalo u příležitosti 30. výročí osvobození v květnu 1975. Realisace monumentu byla
zahrnuta do akce "Z" a rozpočtena na celkový náklad 1,300.000 korun. Představitelé stranických
a správních orgánů z Českých Budějovic dokonce 1. března 1974 navštívili akademického sochaře Zdeňka Krybuse, který jako autor Gottwaldovy sochy v moravském Zlíně (tehdy Gottwaldově)
měl dát souhlas k jejímu opakování na českobudějovickém pomníku. Krybus na tento požadavek
přistoupil s podmínkou, že ideologické oddělení ministerstva kultury pro zpodobňování osobností
udělí příslušnou výjimku. Návrh na vybudování monumentu Klementa Gottwalda v Českých
Budějovicích definitivně schválil v září 1974 Ústřední výbor Komunistické strany Československa 64). Ačkoli k postavení pomníku na Mariánském náměstí nakonec nedošlo, myšlenka nezapadla a dočkala se svého uskutečnění na jiném místě. Do jednání se zapojila komise městského
národního výboru, jejímž úkolem bylo navrhnout a zajistit ideovou výzdobu nově vznikajících
panelových sídlišť na levém břehu Vltavy. Jeden z těchto obytných souborů dostal v roce 1974
název "Vítězný únor" (dnes sídliště Šumava) a odtud byl užjen krůček k nápadu, aby právě zde
našel své místo pomník presidenta Gottwalda. Ze zasedání ideové komise dne 1. března 1976
vzešlo potom konkrétní doporučení vztyčit Gottwaldovu sochu na ústředním prostranství tohoto
sídliště a rada městského národního výboru ve své schůzi dne 8. dubna 1976 návrh odsouhlasila.
Současně došlo i k upřesnění dalších podrobností - ke spolupráci na výtvarném díle měl být
přizván sochař František Mrázek, plastika měla být odlita v bronzu a mít výšku zhruba 2,6 metru.
Náklady byly rozpočteny na přibližně 700.000 Kčs a za reálný termín dokončení celého díla
považovali členové rady rok 1978 65). Během následujících čtyř měsíců proběhla otázka
umístění budoucího pomníku schvalovacím řízením na okresním a později krajském výboru
komunistické strany 66).
V dubnu 1977 vypracoval českobudějovický Stavoprojekt jako generální projektant celého
sídliště studii na přesné umístění Gottwaldova pomníku i úpravu bezprostředního okolí.
Následovala podrobnější projektová dokumentace, připravená rovněž Stavoprojektem a předaná
národnímu podniku Pozemní stavby; byla rozpracována do takových detailů, jako například
přesné rozmístění a druhy jednotlivých okrasných dřevin kolem pomníku. Do jara 1978 pokročila
příprava monumentu natolik, že 7. března mohly Pozemní stavby převzít staveniště a zahájit
nezbytnou překládku inženýrských sítí i související úpravu prostoru. Termín slavnostního
odhalení byl určen na podzim 1978, nejspíše na listopad 67).
Českobudějovický sochař František Mrázek mezitím tvořil sochu Klementa Gottwalda a v první
fázi dokončil její poloviční model o výšce 160 cm. Především z důvodů zdlouhavého jednání
ideové rady ministerstva kultury, na jejíž stanovisko byl vázán konečný souhlas ústředního
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výboru komunistické strany i následné zhotovení sochy, se realisace o několik měsíců opozdila
68). Nakonec došlo ke schválení návrhu a plastiku pak v roce 1978 podle definitivního sádrového
modelu odlil podnik ZUKOV Praha do bronzu. Pozemní stavby zatím dokončily architektonickou
úpravu prostranství a podstavec pomníku tak, jak jej navrhl ing. arch. Otto Kubík. Nakonec byla
na vztyčený sokl osazena bronzová socha.
Vhodným termínem slavnostní pro odhalení Gottwaldova pomníku se stalo třicáté výročí historického IX. sjezdu Komunistické strany Československa. Proběhlo 24. května 1979 za účasti
zástupců ústředního i krajského výboru komunistické strany, městského národního výboru
a orgánů Národní fronty, Lidových milicí, armády, Veřejné bezpečnosti, pionýrů a svazáků, ale
také dalších obyvatel města. Celkem se zde shromáždilo kolem devíti tisíc lidí. Odpolední
slavnost byla zahájena československou a sovětskou státní hymnou, přítomné uvítal vedoucí
tajemník zdejšího okresního výboru komunistické strany Miroslav Šenkýř a hlavní projev
přednesl tajemník ústředního výboru strany Jan Fojtík; hovořilo významu osobnosti a odkazu
Klementa Gottwalda. Na závěr předseda městského národního výboru Miloslav Vacek předal
pomník do péče pionýrské skupině Lidice z místní základní devítileté školy a slavnost byla
zakončena Internacionálou 69). Za zmínku ještě stojí pozoruhodná historická paralela: předání
Gottwaldova monumentu veřejnosti se shodou okolností uskutečnilo na den přesně sto let po
odhalení jiného velkého budějovického pomníku - Lannova.
Odhalením Gottwaldova monumentu byla symbolicky završena výstavba sídliště "Vítězný
únor". Velkoryse řešený pomník ovládal celé prostranství, které obklopovaly ze tří stran objekty
nákupního střediska a domu služeb, a které o devět let později dostalo název "náměstí Klementa
Gottwalda". Na vysokém hranolovém podstavci, obloženém leštěnou žulou, stála vlastní
bronzová plastika v nadživotní velikosti (výška 3,12 metru) s autorskou signaturou "F.MRÁZEK
78" na boční straně plintu 70).
Samotná socha stála 625.400 Kčs a společně s ostatními výdaji za likvidaci původních úprav
prostranství, architektonické i terénní úpravy a podstavec se celkový náklad vyšplhal na 2 miliony korun 71). Autor plastiky František Mrázek i architekt Otto Kubík obdrželi za svou práci
čestný odznak města Českých Budějovic 1. stupně 72).
Gottwaldův pomník stál na svém místě deset a půl roku. Již v případě sochy V. 1. Leninajsme
viděli, že některým totalitním pomníkům se čas od času objevil na zádech batoh jako vyjádření
nesouhlasu s jejich ideologickým poselstvím. Tomuto osudu neušla ani Gottwaldova socha: stalo
se tak jednoho rána jen několik let před pádem komunistického režimu. Batoh na zádech prvního
dělnického presidenta přivodil pozornost lidí, mířících do zaměstnání, ale také příslušníků
Veřejné bezpečnosti, kteří toto ranní shromáždění rozehnali a "ozdobu" pomníku za pomoci
žebříku sňali. Po listopadových událostech roku 1989 patřil monument Klementa Gottwalda mezi
první symboly právě uzavřené kapitoly našich novodobých dějin, na které se zaměřila pozornost
obyvatel. Požadavek na odstranění Gottwaldovy sochy zazněl opakovaně při demonstracích na
hlavním českobudějovickém náměstí a začátkem prosince podal koordinační výbor zdejších
stávkujících studentů oficiální žádost o souhlas kjejímu sejmutí radě městského národního
výboru. Rada projednala tuto záležitost na své schůzi 19. prosince 1989 a zaujala k ní následující
stanovisko, jímž se snažila svalit ze sebe břímě odpovědnosti za konečné rozhodnutí a přenést je
na nižší samosprávné orgány: "Jedná se o velmi citlivou otázku, o které by měli rozhodovat
svobodně, dobrovolně a demokraticky především sami občané a místní orgány ze sídliště Vítězný
únor. Za tím účelem proto bude třeba a to i za pomoci studentů zorganizovat individuální
pohovory s občany. Rovněž každý poslanec, zejména MěstNV v této části města by se měl se
svými voliči o tom urychleně poradit a výsledek neprodleně sdělit odboru kultury MěstNV
Odbor kultury MěstNV za pomoci pracovní komise, jejíž ustavení a řízení bylo jemu svěřeno
plenárním zasedáním dne 14. 12. 1989 v souladu s převažujícími výsledky názorů, stanovisek
a přání občanů, poslanců, místních orgánů z jmenovaného sídliště bude zabezpečovat další
postup ve spolupráci se zástupci navrhovatelského koordinačního výboru stávkujících studentů.
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Jestliže výsledkem stanovisek převažující část příslušných občanů, poslanců a místních orgánů
bude podpora žádosti koordinačního výboru stávkujících studentů o sejmutí (odstranění) sochy
K. Gottwalda bude nezbytné se postarat o to i ve spolupráci s JčKNV o jejím vhodném uložení
s ohledem na to, že ve správě MěstNV žádné zařízení muzea, kam toto výtvarné umělecké dílo by
patřilo, není. Je potřeba mít na zřeteli, že se jedná o velice zdařilou uměleckou práci zdejšího
význačného rodáka, zasloužilého umělce Františka Mrázka, že toto umělecké výtvarné dílo
ztvárňuje význačnou osobnost i mezinárodního dělnického hnutí a prvního dělnického presidenta
ČSR, kterého z historie, má-li být historií objektivní, nelze vymazat" 73).
Nejaktivnější představitelé zdejšího studentstva se po neúspěšném jednání na několika úřadech
rozhodli uspořádat podpisovou akci, neboť pro sejmutí sochy se musely vyslovit alespoň dvě
třetiny obyvatel sídliště. Přibližně stovce studentů se za jediný večer podařilo obejít všechny byty
na tehdejším sídlišti Vítězný únor a získat tak několik tisíc podpisů, svědčících v neprospěch
pomníku v poměru zhruba 10: 1. Následkem toho vydal městský národní výbor příslušné
povolení a 29. prosince 1989 kolem půl páté vpodvečer došlo potom k odstranění sochy. Studenti
připravili k této příležitosti alegorické obrazy, ironisující minulost i současnost, u monumentu
promluvilo ke shromážděnému zástupu několik řečníků s protichůdnými názory a nakonec jeřáb
Technických služeb města Českých Budějovic sňal bronzovou plastiku z podstavce. Byla
zasypána věnci a květinami od přítomných studentů 74). Za povšimnutí stojí další historická
paralela: v tentýž den, kdy socha "prvního dělnického presidenta" opouštěla českobudějovické
sídliště, byl novým československým presidentem zvolen Václav Havel.
Své další osudy sdílela Gottwaldova socha se sochou V. 1. Lenina ze Senovážného náměstí.
Nejprve ležely prakticky bez zájmu úřadů i veřejnosti ve skladišti Parku kultury a oddechu v
českobudějovické Stromovce a teprve na přelomu let 1995 a 1996 bylo zahájeno jednání o jejich
bezplatném převedení do majetku Kulturní nadace města. Rada města nakonec 9. října 1996
rozhodla odprodat obě díla této nadaci za symbolickou cenu 100,- Kč s tím, že nadace je vydraží
a výtěžek aukce použije na podporu kulturních aktivit ve městě 75). Veřejná dražba ovšem
nepřinesla rozřešení, neboť o plastiky neprojevil nikdo vážný zájem, a teprve později došlo k
jejich prodeji frymburské společnosti Zemědělský výkup. Až do října 1999 se bronzová socha
Klementa Gottwalda nacházela ve skladišti Veřejných služeb města Českých Budějovic v Dolní
ulici Č. 1 poblíž hřbitova sv. Otýlie. Pak byla novým majitelem odvezena a postavena poblíž
železniční stanice Křemže ve Mříči. Tam stála několik let, po boku svého "pomníkového"
souputníka V. 1. Lenina. Společnost Zemědělský výkup však nechtěla zůstat posledním držitelem
Gottwaldovy plastiky a nabídla ji do prodeje za 185.000 korun.
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XIII. OSTATNÍ POMNÍKY, POMNíČKY A PAMĚTNÍ DESKY
Obsahem této poslední kapitoly jsou jednoduše řečeno všechny pomníky, pomníčky a pamětní
desky, které byly na území Českých Budějovic zřízeny v širokém časovém rozmezí 17. až 20.
století a které se nevešly do žádné z předchozích jedenácti "škatulek". Ve velké většině případů
se jedná o pamětní desky a pomníky, za jejichž vznikem nestál žádný politický nebo ideologický
zájem a které oslavují určitou osobnost pro její kulturní či vědecké zásluhy. Najdeme mezi nimi
ovšem také několik politiků a dalších pět pamětních desek připomíná významná místa nebo události českobudějovické historie. Jejich značný počet pochází z dvacátých a třicátých let 20. století,
ale mnoho jich bylo odhaleno i v době nejnovější. Pro úplnost je možné zmínit se také o reliéfech význačných osobností české minulosti, které zdobí fasády domů v Havlíčkově kolonii, které
ale nelze pokládat za pamětní desky v pravém slova smyslu. Na jednom obytném domě v Čecho
vě ulici najdeme reliéfní portrét Svatopluka Čecha se jménem a životními daty, v Zeyerově ulici
portrét Julia Zeyera, v Havlíčkově Karla Havlíčka Borovského a v Roháčově Jana Roháče
z Dubé. Jde tu pouze o zdůraznění osobnosti, která dala název příslušné ulici.
Do této poslední kapitoly byly dále zařazeny dvě pamětní desky a jeden pomníček zřízené po
roce 1990 na paměť obětí komunismu.
XIII. 1. Pamětní deska Šimona Plachého z Třebnice
Šimon Plachý z Třebnice (+ 1611) - českobudějovický měšťan a od roku 1604 radní písař,
pocházející z Horšovského Týna. V Českých Budějovicích se bohatě oženil a získal zde dům
přímo na náměstí. Když vojsko pasovského biskupa Leopolda 31. ledna 1611 lstí vtrhlo do
Českých Budějovic, stál Plachý právě u Pražské brány a byl společně s několika dalšími
zastřelen.

Pravděpodobně vdova po Šimonu Plachém Marie Anna nechala na paměť této tragické události
pořídit pamětní

desku a umístit ji na vnější stranu městské hradby, po levé straně Pražské brány.
Stalo se tak zřejmě velmi brzy po roce 1611. Tuto původní desku tvořily nej spíše dvě samostatné
součásti: vlastní nápisová deska z jemného vápence o rozměrech 43 x 22 cm a tloušťce 3,5 cm
a nad ním vápencová deska ve tvaru rovnoramenného trojúhelníka o základně 44 cm a výšce 25
cm, která nesla reliéfní erb rodu Plachých a datum předčasné smrti městského písaře.
Pamětní deska v tomto složení visela na zdi v těsném sousedství Pražské brány přibližně půl
století. Roku 1663 ji nechal syn Šimona Plachého, jezuita Jiří Osterrnann Plachý "opravit, znovu
osadit a rozhojnit". Toto rozhojnění ovšem spočívalo v přidání vápencového obdélníku o velikosti 43 x 48 cm s reliéfem Nejsvětější Trojice kvalitní kamenické práce a dále v sejmutí původní
nápisové desky, která byla zároveň nahrazena novou deskou z červeného mramoru o rozměrech
89 x 48 cm. Nápis na této nové desce již ani slovem nepřipomínal tragickou smrt českobudějovic
kého městského písaře, ale glorifikoval statečnost Jiřího Osterrnanna Plachého při obraně Prahy
před Švédy v roce 1648. Tato ideologická proměna barokní desky jako by předznamenávala
mnohem pozdější pomníkové příběhy 20. století.
V sedmi řádcích zde bylo vytesáno:
HVI[s] PUS MAN[ibus] POSITVM OLIM A PIA MATRE MARIA
ANNA HIRSCHIN HOC MONVM[entum] EOR[um] FIL[ius] LITERIS
AEQ[uis] AC / GESTIS PRAGAE A[nno] 1648 IN SVECOS SACRIS
ARMIS CLAR[us] / R[everendus] P[ater] GEORG OSTRMANN
PLACHY DE TRZEBNICZ BVDWIC[ensis] / E SOC[ietate] IESU
SS. THE[ologiae] D[octor] A AETAT[e] 58, RELIG[ione]
39, VRBIS COND[itae] 398/ CHRI[sti] 1663 CVM CONS[ensu]
SVPP[eriorum] APPROBANTE / AMPL[issimi] S[enatu] P[opuli]
Q[ue] BVD / WICENSI PIE RENOVAVIT REPOSUIT AMPLIAVIT[que]
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[Tento pomník, zřízený kdysi zbožnýma rukama matky Marie Anny Hirschové, byl jejím synem,
vzdělaným a roku 1648 v Praze ve svatém boji se Švédy proslaveným, ctihodným P. Jiřím
Ostrmannem Plachým z Třebnice Budějovickým, členem Tovaryšstva Ježíšova a doktorem
teologie, v 58. roce věku, 39. roce duchovní služby, 398. roce od založení města a od narození
Krista 1663 se svolením a nejvyšším schválením městské rady a lidu města Budějovic zbožně
obnoven a rozmnožen]
Jaký osud měla původní nápisová deska, není známo. Dlouho se o její existenci vůbec nevědělo
a teprve v srpnu 1976 ji náhodně nalezli pracovníci Pozemních staveb při úpravách domu č. 17
v Krajinské třídě - byla zde druhotně užita jako součást půdní dlažby a obrácena nápisem směrem
dolů 1). Nová pamětní deska s reliéfem Nejsvětější Trojice a znakem Šimona Plachého zdobila
Pražskou bránu více než dvě století, roku 1867 však byla v souvislosti s demolicí brány sejmuta
a o deset let později uložena do nově vzniklého městského musea. Ve sbírkách Jihočeského
muzea v Českých Budějovicích se nachází dodnes.
Když v roce 1994 došlo k celkové rekonstrukci tzv. Taxbergerova domu v Krajinské třídě č. 43,
který původně přiléhal přímo k Pražské bráně, vynořila se také myšlenka na reinstalaci Plachého
pamětní desky. Za základ byly vzaty její nejstarší součásti, tedy obdélníková deska s nápisem o
tragické smrti městského písaře a trojúhelník s erbem a datem, oba díly byly spojeny a opatřeny
společným kamenným rámem. Důkladnou rekonstrukci včetně obnovení polychromie na erbu
provedl českobudějovický sochař Ivan Tlášek, celou přípravu ovšem zajišťoval Klub přátel
Českých Budějovic. V polovině října 1995 se obnovená deska objevila na rohu Taxbergerova
domu a v pátek 1. prosince 1995 po druhé hodině odpolední byla slavnostně odhalena. Promluvil
přitom předseda Klubu přátel Českých Budějovic Karel Kakuška, primátor města Miroslav Beneš
a ředitel Podnikatelské banky, jíž objekt náležel, Jaroslav Houba. Společně potom desku odhalili.
Slavnost byla poněkud netradičně provázena vystoupením skupiny historického šermu, fanfárami
a ohlušujícími výstřely z děla.
Pamětní deska je osazena do zvlášť upravené části severovýchodního nároží domu a nese nápis:
SIMEON PLACHY A TREBNITZ
VIR GENERE ET UTERIS CLARISSIMVS
OUM HIC CIVIS ETNOTARIVS MIUTE
PASSAVIENSE HANC VRB EM FORTVITÓ IN
FESTANTE PRAETER MERITVM HOC LOCO
VIOLENTA MORTE ENECATVS EST.
EIVS ANIMA DEO VIVAT.
[Šimon Plachý z Třebnice,
muž slavného původu a výtečného vzdělání,
kdysi zdejší měšťan a písař, vojáky
pasovskými při náhlém vpádu do tohoto města
na tomto místě
byl nevinně zavražděn.
Jeho duše žije v Bohu]
Nad ním se v malém tympanonu nachází již několikrát zmíněný, v kruhu vytesaný reliéf
rodového znaku Plachých z Třebnice, totiž stříbrno-červený vůl na červeno-stříbrně polceném
štítě. Nad ním spatříme ještě drobný reliéf mužské hlavy s límcem, který nepochybně zobrazuje
Šimona Plachého, a kolem erbu dvě malé pětilisté růže. Při spodní straně této horní
trojúhelníkové desky je vytesáno datum nešťastné události:
ANNO 1611
DEN 31 IANUARIUS
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Protože deskaje osazena v poměrně značné výšce nad povrchem chodníku, a navíc nese latinský
nápis, bylo rozhodnuto připevnit na fasádu do výšky očí ještě malou kovovou destičku s českým
překladem.

XIII. 2. Deska sv. Auratiana, patrona města
Svatý Auratian (též Auracián) byl římským vojákem, žijícím někdy ve 2. nebo 3. století našeho
letopočtu, jehož mučednická smrt v době pronásledování křesťanů se stala hlavním důvodem jeho
prohlášení za světce. Auratianovy ostatky spočívaly nejprve v tzv. Kalixtových katakombách
a teprve roku 1643 je získal kapucínský provinciál Ludvík z Rosenheimu od papeže Urbana VIII
pro českobudějovický farní kostel. Již v následujícím roce byly přeneseny do kapucínského
kostela sv. Anny v Českých Budějovicích a po úplném obnovení mikulášského kostela uloženy dne
3. srpna 1670 právě sem. Svatý Auratian se od té doby stal patronem města Českých Budějovic.
V současné době se jeho ostatky nacházejí ve zvláštní schránce v severní zdi jižní kaple zdejšího
katedrálního kostela sv. Mikuláše.
Přenesení Auratianových ostatků do Českých Budějovic vnímali představitelé církve i obyvatelé
města jako mimořádně slavnou událost, a na její paměť byla ve svatomikulášském kostele zasazena zvláštní měděná destička. Najdeme ji v severní stěně presbytáře a poznáme podle nevelkých
rozměrů a úhledného, mělce vyrytého majuskulního písma. V osmadvaceti řádcích tu čteme
nápis:
ANNO.DO[mi]NI.MDC:LXX.DIE.III.AVG[usti] I SEDENTE.IN.CATHEDRA.
DIVI.PETRI.SANCTlS I CLEMENTE.X.SVMMO.PONTlFICE I ET.REGNANTE.
AVGVSTISSIMO.ROMANORVM.IMPERA I TORE.ET.BO[h]EMIAE.REGE. LEOPOLDO.
PRIMO IA[b]:R[everendissimo]:ET.CELSIS[simo]:PRINCIPE. MATHAEO.FERDINANDO
I ARCHIEPIS[ copis] :PRAGENSI.TEMPLVM. P AROCHIALE.VRBIS
IBO[h]EM[o]:BVDVICENSIS.IN HONOREM. S[ancti].NICOLAI.EPI[scopi]:
IET.CONFESS[oris]:CONSECRATVM.AC.PER. EVNDEM.DIE I
SEQVENTI.LYPSANVM.S[ancti].AVRATlANI.MARTlRIS. A.R[everendissimo]:P[atre]:
lL VDOVICO.A.ROSENHEIM.CAPVCINORVM. MINISTRO.PRO I
LI.ROMA.ALLATVM.AC.DICTAE.ECCLESIAE. MAGISTRATVIQVE I
BVDVIC[ensi]:DONO.DATVM. SOLEMNI. PROCESSIONE.IN EAM I
TRANSLATVM.AC.IN .EIVSDEM.SANCTI.
CAPELLA.RECON I DITVM.FVIT: EXISTENTE.TVNC.TEMPORIS.DIC I
TAE.PAROCHIALIS.ECCL[esiae]:DECANO.ADM[inistratione]: R[everen]
D[issim]O:ET.PRAENO I BILI.D[omi]NO:IOANNE.GEORGIO.IGNATlO.
BORMAN.CANONI I CO.VET[eris]:BOLESLAV[is]. AC.VRBIS.
BVDVICENSIS I MAGISTRATVS.MODERANTlBVS.PRAENOBILIBVS I
D[omi]NIS:D[omi]NO:MATTHIA.BARTLME.CONSVLE.D[omi]NO.GE I
ORGIO.GVILIELMO.HARTL.PRIMATORE.SENA ITORIBVS.D[omi]NO:
MAXIMILIANO.EHRNPREIS.D[omi]NO:SIGIS I MVNDO.CAROLO.
FISCHER.D[ omi]NO:LEONARDO.CA IMERER.D[ omi]NO:TOBIA.HANSL.
D[ omi]NO:GREGORIO. I FRANCISCO.HAAS.D[ omi]NO:LVCA.SIGISMVNDO I
ZAHRADKA.IVDICE.D[ omi]NO:IOANNE.HAAN.GER I MANICO.SYNDICO.
D[omi]NO:ADAMO.HOFFMAN I BO[h]EMICO.SYNDICO.D[omi]NO:DANIELE. ALEXI O
[Léta Páně 1670, dne 3. srpna, když na stolci svatého Petra seděl papež Klement x., a za vlády
nejvznešenějšího římského císaře a českého krále Leopolda 1., byl ctihodným a vznešeným
knížetem Matoušem Ferdinandem arcibiskupem pražským vysvěcen farní kostel ve městě
Českých Budějovicích ke cti svatého Mikuláše biskupa a zpovědníka, a téhož dne následně
ostatky svatého Auratiana mučedníka, přinesené z Říma prostřednictvím ctihodného kapucína
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P. Ludvíka z Rosenheimu, řečenému kostelu a městské radě Českých Budějovic darem věnovány,
ve slavném procesí tamtéž přeneseny a uloženy v kapli. Za toho času spravoval farní kostel
ctihodný a urozený děkan, pan Jan Jiří Ignác Borman, kanovník ze Staré Boleslavi. A správu
města Budějovic vedli urození pánové pan Matyáš Bartlme konšel, pan Jiří Vilém Hartl primátor,
členové městské rady pan Maxmilian Ehrenpreis, pan Zikmund Karel Fischer, pan Leonard
Kamerer, pan Tobiáš Hansl, pan Řehoř František Haas, pan Lukáš Zikmund Zahrádka, rychtář
pan Jan Haan, německý syndik pan Adam Hoffman, český syndik pan Daniel Alexius]
XIII. 3. Pamětní deska Josefa Hartmutha
Josef Hartmuth (1758-1816), původně stavitel a později zakladatel keramické továrny a tužkárny
ve Vídni, vynálezce technologie výroby tužek. Jeho synové Ludwig a Carl, kteří svá jména začali
psát ve tvaru Hardtmuth, přeložili otcovu továrnu v letech 1846-1848 do Českých Budějovic.
Samotný Josef Hardtmuth zemřel roku 1816 ve Vídni a spočinul na tamním centrálním hřbitově,
mezi hroby hudebních skladatelů Schuberta a Beethovena. Později došlo ke zrušení tohoto hřbito
va, ale deska z Hartmuthova hrobu byla přenesena do Českých Budějovic a umístěna v parčíku
vedle rodinné hrobky Hardtmuthů na hřbitově v Mladém; z původně náhrobní desky se tak stala
deska pamětní. Stál na ní německý nápis, který v překladu zněl: "JosefHardtmuth, knížete
Liechtensteina stavební ředitel a majitel císařské královské továrny na kameninu a tužky ad.
továren, zemřel 23. 5.1816 v 64. roce svého života". Kromě toho tu byla uvedena data jeho
manželky Alžběty ajejí dcery z prvního manželství Alžběty Marchandové.
Naposledy visela deska na levé straně Hardtmuthovy rodinné hrobky, odkud byla kolem
poloviny sedmdesátých let 20. století z blíže nezjištěných důvodů odstraněna. Na jaře 1976 se již
na svém místě nenacházela 2).
XIII. 4. Pomníky dvou císařů
Za první světové války přišla do Českých Budějovic II. náhradní setnina uherského pěšího pluku
Č. 101 a usadila se v budově někdejší továrny Ignaze Bayerla v dnešní Kubatově ulici (nyní zde
sídlí Jihočeské dřevařské závody). Na nádvoří těchto provisorních kasáren byl roku 1915 nejprve
odhalen nevelký pomník rakouského císaře Františka Josefa I. a vedle něj potom došlo ke zřízení
pomníku s bystou německého císaře Viléma II. Pokládání základního kamene k tomuto druhému
památníku dne 21. srpna 1915 je pro pomníkovou historii Českých Budějovic památné tím, že se
jedná o jediný zaznamenaný případ, kdy se při odhalování mluvilo maďarsky a kdy doprovod
tvořila cikánská kapela. Slavnostní řeč v maďarštině pronesl k přítomným vojákům setník Des
Echerveles Kruspér von Retszenmiklós, maďarský byl i pamětní spis vložený do podstavce
pomníku. Zmíněná cikánská kapela druhé náhradní setniny, v Českých Budějovicích známá
a oblíbená, zahrála při této příležitosti rakouskou, uherskou a německou hymnu 3). Další osud
obou pomníků není znám, zcela jistě však zmizely po vzniku samostatného Československa.
XIII. 5. Pomník Otakara Mokrého
Otakar Mokrý (1854-1899), rodák z Českých Budějovic, básník, spisovatel a překladatel,
především z polštiny afrancouzštiny. Roku 1873 maturoval na zdejším českém gymnasiu,
vystudoval práva, vykonal několik cest po západní a jižní Evropě. Od roku 1883 působil jako
notář ve Vodňanech a v letech 1889-1891 zasedal v zemském sněmu. Stal se jedním z tzv.
"Vodňanského trojlístku" Herites-Mokrý-Zeyer ajednou z nejvýznamnějších osobností Vodňan na
sklonku 19. století.
Podnět ke zřízení výtvarného díla, které by připomnělo významného českobudějovického rodáka
Otakara Mokrého, dal již v roce 1913 Josef Lomský jako člen Budivoje, spolku akademiků
jihočeských. Než však mohly být podniknuty patřičné kroky, vypukla světová válka a veškeré
podobné snahy znemožnila.
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Z pozdějšího svědectví víme, že svou roli mohla ještě před začátkem války sehrát "neschopnost
výboru k prohloubení práce spolkové", ale také neutěšené finanční poměry 4).
Členové Budivoj e se ale své osvětové činnosti nevzdali a v listopadu 1916 pozvali do Českých
Budějovic sochaře Františka Bílka, aby hovořilo umělecké práci. Mistr zde potom v užším kruhu
vyprávěl nejen o svém díle, nýbrž i o šťastnějších okamžicích v dějinách českého národa, čímž se
snažil odpoutat své posluchače od každodenních starostí válečné doby 5). Tehdy také
pravděpodobně padlo konečné rozhodnutí, že právě Bílek bude pověřen vytvořením pamětní
desky Otakaru Mokrému; původně se totiž skutečně mělo jednat o pamětní desku, umístěnou na
fasádě hotelu Slunce, kde se Mokrý narodil.
Začátkem roku 1919 uplynulo dvacet let od básníkovy smrti a možná také v souvislosti s tím
dostaly události kolem jeho pamětní desky rychlý spád. Řečeno slovy představitelů Budivoje:
"Dávno již projevovala se u nás touha, aby naše město, kde není dosud umělecké památky ryze
českého díla, bylo ozdobeno pomníkem důstojně representujícím naši metropoli jihočeskou. Po
vítězném převratu české správy městské přání toto, representativně projeviti národní vděčnost
celé veřejnosti, městu, historii i budoucnosti, vykrystalovalo v dlouho již chovaný úmysl: postaviti
pomník básníku a literátu jihočeskému, zrozenému v Čes. Budějovicích, Otakaru Mokrému, z díla
slavného sochaře, mistra Fr. Bílka, rovněž jihočeského původu a charakteru" 6).
Oproti jiným "pomníkovým" počinům probíhala příprava Mokrého pamětní desky nebývale
rychle. Finanční náklad byl hrazen zčásti z prostředků Budivoje, zčásti výtěžkem pouliční sbírky
z 20. června 1919 a výnosem divadelního představení uspořádaného téhož dne odpoledne v zájezdním hostinci "U ruského cara" v Českém Vrbném. Bez problémů se podařilo zajistit souhlas
Agrární banky jako současného majitele hotelu Slunce k osazení desky.
Vytvoření díla bylo definitivně zadáno sochaři Františku Bílkovi, který sám navrhl formu
pamětní desky a určil také rozměry pískovcového bloku, z něhož měla být vytesána. Na základě
jeho proposic byl opatřen kus hořického pískovce. Mistr Bílek přijel do Českých Budějovic 14.
července 1919 odpoledne z Chýnova, ubytoval se v Husově třídě 20 a na budoucí desce pracoval
ve štukatérské dílně Ferdinanda Vydry na rohu Otakarovy a Riegrovy ulice 7). Své dílo dokončil
těsně před 25. červencem 1919 8).
Po dokončení se zjistilo, že deska váží asi 14-16 q. Takové zatížení fasády však nepřipadalo
v úvahu a možnost vybourání velkého kusu stěny a zazdění desky představitelé Budivoje zavrhli
jako příliš komplikovanou. Kromě toho správně usoudili, že dílo takové umělecké ceny by se
neuplatnilo na moderně řešeném průčelí "a nesymetrií svého umístění rušilo by architekturu, jež
by naopak v široké ploše své nedala vyniknouti hluboké myšlence díla". Konečně také sám sochař
Bílek zdůraznil, že tmavožlutá barva použitého pískovce by se mnohem lépe vyjímala na pozadí
zeleně. Technické i estetické důvody tudíž vedly k výběru nového místa pro pamětní desku.
Volba padla na městský park, v němž měla být plastika na výslovné přání jejího tvůrce vztyčena
jako volně stojící pomník. Zástupci Budivoje přitom uvažovali především o uprázdněném
prostranství pod několika vzrostlými stromy, kde až donedávna stávala bysta Josefa II.; zdálo se
jim zvlášť vhodné svou polohou i úpravou. S prosbou o definitivní určení místa se však obrátili
dne 25. července 1919 na městskou správu a zároveň j i požádali, aby ve své režii provedla
zahradnickou úpravu v bezprostředním okolí budoucího pomníku 9).
Městská rada nejprve 31. července skutečně povolila postavit Mokrého pomník do parku před
Besedou, na místo bývalé bysty Josefa II. 10), ale již 7. srpna toto své usnesení revokovala
a vyhradila jiné místo v městských sadech, a to při vyústění Krajinské třídy 11). Tato změna
umístění se udála mimo jiné na základě doporučení sochaře Františka Bílka, jenž se obával, že by
památník pod hustými stromy rychle "omšel a zmechovatěl". Prosazoval ji také referent městského stavebního úřadu Josef Tdiger 12). Současně přijala městská rada čestný protektorát nad
slavností odhalení, prozatím však odložila projednání návrhu představitelů spolku Budivoj, aby
totiž část parku, kde bude pomník stát, byla pojmenována "Sady Otakara Mokrého" 13).
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Během následujících dnů došlo k převozu pískovcové plastiky do parku, jejímu vztyčení a osazení na žulový podstavec. Pracovníci městského zahradnictví pod vedením prvního zahradníka
Nováka upravili kolem pomníku vkusné květinové záhony. Slavnostního odhalení se České
Budějovice dočkaly 15. srpna 1919. Před půl desátou hodinou dopolední se početný zástup
obyvatelstva shromáždil na konci Krajinské třídy, kde při okraji parku stál Mokrého pomník
zakrytý červenobílou rouškou. Setkali bychom se tu se zástupci českobudějovických spolků,
s básníkovými osobními přáteli nebo ctiteli, ale také s množstvím lidí z města i z okolí; několik
přítomných žen bylo oděno v národních krojích. Rodinu zemřelého Otakara Mokrého na
slavnosti representovali bratři Antonín a Theodor a vdova Marie Mokrá se svými dcerami Marií
Nedbalovou a Dagmar Hofmannovou. Přijeli rovněž zástupci města Vodňan, kde básník prožil
téměř celý svůj život, a to starosta V. Rotbauer doprovázený pány V. Hrubým a Černým.
Slavnost zahájilo vystoupení pěveckého sboru Hlahol, který zazpíval Smetanovo "Věno".
Následně bylo zvoleno čestné předsednictvo, jehož členy se stali starosta města Otakar Svoboda,
básníkův mladší bratr JUDr. Antonín Mokrý, dále předseda Osvětového sboru MUDr. Jar. Blažek
a ředitel zdejší filiálky Agrární banky, sídlící v básníkově rodném domě, K. Vojtěchovský.
Zapisovatelem zvolen akademik Rainiš. Účastníky přivítal Josef Lomský několika slovy o vzniku
myšlenky a zřízení památníku. O životě Otakara Mokrého a jeho významu pro českou literaturu
potom pojednal Karel Stibral v obsáhlé přednášce, pro ložené citacemi z básníkových děl.
Závěrem této řeči došlo konečně k odhalení pomníku, který pak předseda Budivoje Josef Lomský
odevzdal do ochrany města. Starosta Svoboda poděkoval a slíbil, že obec bude o toto umělecké
dílo vzorně pečovat. Jeden z pořadatelů přečetl pozdravné dopisy spisovatele Františka Heritese,
profesora Haškovce a spolku českých spisovatelů "Máj" a byl odeslán pozdravný telegram
nezúčastněnému sochaři Bílkovi. Slavnost zakončil Jeremiášův sbor "Vzhůru již hlavu, národe!"
v provedení Hlaholu.
Ještě týž den večer se v sále dívčího lycea konalo představení Kvapilových "Oblak", jehož
výtěžek byl určen k úhradě nákladů na pomník. Stejný účel měla i velká odpolední slavnost
v zahradě Besedy, odbývaná v neděli 17. srpna 14).
Ve slavnostních proslovech, stejně jako v novinových zprávách, bylo opakovaně zdůrazněno, že
se jedná o vůbec první umělecké dílo českých rukou, které je v Českých Budějovicích odhaleno.
Podobná prohlášení ovšem často bývají spíše účelová nežli podložená historickou skutečností.
Faktem zůstává, že Mokrého pomník se stal prvním pomníkem zřízeným v jihočeské metropoli
po vzniku samostatné republiky. V periodickém tisku se však kromě vlastních zprávo odhalení
pomníku objevily také vyčítavé poznámky, že pořadatelé ke slavnosti nepozvali vyjma bratrů
a vdovy s dcerami žádné další žijící příbuzné Otakara Mokrého a že v proslovu zazněly některé
nevhodné narážky na dřívější vedení spolku. Na stránkách českobudějovických novin také
konservátor Adolf Tdiger uveřejnil polemiku o vhodnosti umístění Mokrého pomníku: doporučil
osázet jeho pozadí hustou zelení a sousední sochu bohyně Diany přesunout jinam 15).
Pokud je známo, nestal se Mokrého pomník za osmdesát let své existence nikdy předmětem
zásadních politických nebo estetických sporů. Pouze při úpravách parku byl přesunut o několik
desítek metrů na své současné místo nad pravým břehem Mlýnské stoky.
Bílkův pomník básníka Otakara Mokrého v českobudějovických městských sadech je tvořen
vztyčenou pískovcovou deskou, posazenou na žulovém podstavci. Přední stranu této desky zdobí
vysoký reliéf sedící dívky nad knihou, která má představovat "knihu národa". V levém horním
rohu vystupují reliéfní písmena tvořící nápis:

MOKRÝ
OTOKAR
*1854
+1899
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ve dvou řádcích text:
OT.MOKRÉMU
BUDIVOY 1919

XIII. 6. Pamětní deska J. K. Mayera
Jan Karel Mayer (1875-1910) se sice narodil v Praze na Žižkově, alejeho otec měl kořeny
v jihočeském Rožmberku. Od svého otce, rakouského patriota, se lišil svým českým vlastenectvím,
statnou postavou a energickou povahou. Po vyučení lakýrníkem pracoval v jisté karlínské firmě
a tehdy se také stal členem spolku "Žižkovan", kde do sebe začal vstřebávat socialistické myšlenky. Byl u zrodu tzv. Omladiny a po známém procesu v roce 1893 si za to odseděl dva roky na
Pankráci, načež se jako vojín 91. pluku dostal do Českých Budějovic a zůstal zde od roku 1899 již
natrvalo. Vedle svého zaměstnání úředníka nemocenské pokladny se věnoval politice, aktivně
působil v národně sociální straně i ve funkci tajemníka Národní jednoty pošumavské. Nejvíce
exponovanou se však stala Mayerova činnost v redakci zdejšího protiklerikálního časopisu Stráž
Lidu; časté pobyty ve věznici podlomily jeho zdraví, takže zemřel ve věku pouhých 35 let.
Památka redaktora Mayera byla v Českých Budějovicích v období první republiky připomenuta
například pojmenováním jedné z nově vzniklých ulic v Havlíčkově kolonii, ve městě působil
zpěvácký spolek "Mayer". Místní organisace strany československých socialistů se na podnět své
II. sekce rozhodla zřídit této významné osobnosti pamětní desku, a to na domě s hostincem "Na
posledním groši" v Pekárenské ulici č. 12, kde Mayer žil a také zemřel 16). Hlavním iniciátorem
se stal J. Beran, člen strany a zároveň majitel zmíněného domu 17).
Dvanácté výročí Mayerovy předčasné smrti se mělo připomínat 23. června 1922, ale protože
tento den připadl na pátek, bylo slavnostní odhalení pamětní desky posunuto na nejbližší neděli.
Pietní akt tedy proběhl v neděli 25. června 1922 za hojné účasti obyvatel, především z řad
československých socialistů a přívrženců tohoto politického směru. Z významnějších jmenujme
alespoň redaktora Františka S. Frabšu. Mezi přítomnými bychom spatřili také zástupce městské
správy, Sokola, Volné Myšlenky, Národní jednoty pošumavské, deputaci z tabákové továrny
a představitele zaměstnaneckých organisací z Rudolfova, Čtyř Dvorů, Suchého Vrbného,
Mladého, Hluboké, Trhových Svinů, Třeboně a dalších míst. Sešli se zde rovněž Mayerovi
sourozenci - bratr a dvě sestry. Všechny přítomné nejprve uvítal župní tajemník strany Střihavka,
čímž byl pietní akt zahájen. Životní osudy a politické působení J. K. Mayera pak ve svém projevu
připomněl starosta města Otakar Svoboda, načež zazněla státní hymna. Za jejích zvuků došlo
k sejmutí roušky, která až dotud zakrývala pamětní desku. Slova se potom ujal redaktor Frabša
jako representant pražského výkonného výboru strany československých socialistů a zdůraznil
význam Mayerovy národně-sociální práce na českém jihu. Slavnost odhalení zakončil redaktor
Votruba poděkováním za účast i za pietní vzpomínku na zemřelého J. K. Mayera. Po opětovném
zahrání hymny se většina účastníků rozešla, někteří z nich ale v odpoledních hodinách hostinec
"Na posledním groši" znovu navštívili, aby poseděli s přáteli ve zdejší zahradě za hudebního
doprovodu kapely československých socialistů 18).
Nad vchodem do domu v Pekárenské ulici Č. 12 se od té doby nachází bronzová pamětní deska,
jejímž dominantním prvkem je střední reliéf, zobrazující redaktora J. K. Mayera z profilu. Do
dvou sloupců při okrajích desky je rozdělen nápis:
ZDE ŽIL A ZEMŘEL
J. KAREL MAYER
REDAKTOR "STRÁŽE LIDU"
A MENŠINOVÝ PRACOVNÍK
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XIII. 7. Oběti technického věku - pomník parašutisty Ježka
Od srpna 1923 působila v Českých Budějovicích první letecká posádka, užívající provisorní
letiště na okraji Čtyř Dvorů. Usilovná práce jejích příslušníků i dalších nadšenců vedla
k uspořádání prvního leteckého dne; termín byl určen na 18. listopad 1923, veřejnosti měla být
kromě vlastních letových ukázek předvedena i pilotáž bezmotorového kluzáku a seskok padákem.
Při čtvrtém startu dopravního letadla Aero A -lOse značkou OK-BALE seděl uvnitř také
sedmadvacetiletý parašutista Antonín Ježek. Letoun nabral výšku 600-800 metrů a stovky
ohromených diváků ze země pozorovaly, jak Ježek vyskakuje a letí volným pádem dolů. Padák se
začal otvírat až těsně nad zemí, takže parašutista dopadl plnou rychlostí do oraniště a byl
okamžitě mrtev.
Čtyřdvorský Okrašlovací spolek se chopil úlohy zřídit tragicky zahynulému Ježkovi zvláštní
pomník, o čemž padlo rozhodnutí ve výborové schůzi spolku dne 28. srpna 1924 19). Do března
příštího roku probíhaly přípravné práce, byly zajišťovány potřebné finanční prostředky a pozemek 20). Sbírka mezi členy Okrašlovacího spolku vynesla 42 Kč 85 hal., legionářská záložna
přispěla 100 korunami a důstojnický sbor 5. divise polovinou této částky. Prvního dubna 1925
byla uzavřena smlouva se statkářem Plonerem o nájem pozemku pod budoucím pomníkem za
symbolickou 1 korunu ročně, protektorát nad připravovanou slavností přijal velitel 5. pěší divise
generál J. Horák a obec Čtyři Dvory. Na poradní schůzi dne 18. dubna 1925 určili členové spolku
přesné znění nápisu na Ježkův památník a objednali drátěný plot na ohrazení od firmy Hynek
Marek z Českých Budějovic. Tvůrcem vlastního pomníku se stal kameník Josef Křenek.
Slavnostní odhalení pomníku proběhlo v neděli 7. června 1925 za účasti vojenské posádky,
legionářů, spolků, zástupců úřadů a široké veřejnosti. Nechyběli ani sourozenci tragicky
zahynulého letce. O druhé hodině odpolední se od kasáren na Mariánském náměstí odebral
slavnostní průvod, v němž kráčela nejprve čestná setnina vojska, za ní krojovaní legionáři,
vojenská hudba, představitelé čtyřdvorské obce, zástupci tisku, členové Aeroklubu a Autoklubu.
Společně došli k pomníku, kde přítomné uvítal předseda Okrašlovacího spolku F. Marek,
následovala hudební produkce a proslovy řečníkú v tomto pořadí: ing. Zmrzlý za Aeroklub, prof.
Krb za Československou obec legionářskou, za jednotu Družiny československých legionářů
p. Matas, za Sportovní klub jeho předseda Stehlíček, za okresní správní komisi p. Štěpka a za
Okrašlovací spolek v Českých Budějovicích předseda Šindelář. Důležitým motivem jejich
projevů se stal důraz na "smutnou nutnost obětí na všech polích moderní techniky", ale také na
účast tragicky zahynulého parašutisty Ježka v zahraničních legiích - to byl také důvod, proč se
slavnostního odhalení pomníku v hojné míře zúčastnily legionářské organisace. Hudba zahrála
státní hymnu a nakonec se všichni ti, kdo se zasloužili o zřízení pomníku, podepsali na zvláštní
pamětní list, který byl vložen do podstavce. Během slavnosti zakroužilo nad účastníky letadlo,
které vyslal pražský letecký pluk č. 1, a které mělo podle původních předpokladů shodit
k pomníku věnec - z toho však nakonec pro technické potíže sešlo 21).
Zajímavou historickou paralelu bychom mohli vidět v tom, že nedlouho po odhalení Ježkova
památníku byl poblíž Hrdějovic odhalen pomník jiným dvěma pilotům, kteří se tu zřítili při
cvičném letu - i takovou krutou daň si vybíral rozvoj letectví ve dvacátých letech.
Ježkův památník se nacházel na místě parašutistovy tragické smrti, při staré Branišovské silnici,
poblíž jejího křížení s dnešní ulicí Milady Horá~ové. Tvořil ho kamenný pylon o výšce 250 cm,
najehož přední straně byla stylisovaná rytina dvouplošníku, oválná fotografie Antonína Ježka
a nápis (původní znění):
PAMÁTCE
JOSEFA
JEŽKA
LETCE - AKROBATA
KTERÝ DNE 18. ŘÍJNA R. 1923
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PŘI SESKOKU PADÁKEM
V TĚCHTO MÍSTECH ŽIVOT
SVŮJ DOKONAL
POSTAVENO
OKRAŠLOVACÍM SPOLKEM
VE ČTYŘECH DVORECH
197/625

Do tohoto nápisu se vloudily hned dvě zásadní chyby: za prvé parašutista Ježek se křestním
jménem nejmenoval Josef, nýbrž Antonín, a za druhé tu byl namísto listopadu nesprávně uveden
říjen. První omyl se podařilo patrně brzy po odhalení pomníku vyřešit zhotovením kovové
destičky s vyrytým jménem "ANTONÍN" a jejím při šroubováním přes původní jméno "JOSEF".
K napravení chyby v dataci však již nedošlo.
Po více než půl století se pomník, obehnaný plotem z rámového pletiva, dařilo udržovat v dobrém stavu a pietně upravovat. Staral se o něj především pan Toncar ze Čtyř Dvorů, někdejší člen
Okrašlovacího spolku. Až do sedmdesátých let se kolem pomníku rozkládalo jen pole a od severu
sem přiléhalo vojenské cvičiště. Když se však rozrostlo nové sídliště Vítězný únor (dnes Šumava), stará Branišovská silnice byla zrušena a Ježkův památník se ocitl v prostoru Větrné ulice,
obklopen panelovými obytnými domy a také více na očích vandalům. Již počátkem sedmdesátých let na něm chyběla fotografie, někdy krátce po roce 1980 došlo ke stržení ochranného plotu
a o několik let později k vážnému poškození vlastního pomníku. Hlavní část kamenného pylonu
s nápisem byla povalena na zem, okolí zarostlo travou a plevelem. Uvažovalo se o tom, že by
památník mohl být přemístěn do parkově upraveného prostoru při vyústění ulice Václava Talicha
do Branišovské. Uliční výbor se snažil udržet vzpomínku na tragicky zesnulého parašutistu tím,
že krátkou komunikační spojnici mezi ulicemi Vítězného února (dnes Jana Opletala) a Větrnou
navrhl pojmenovat Ježkovou ulicí.
Ani jeden ze zmíněných návrhů se však nepodařilo prosadit a památník chátral dál. Historik
jihočeského letectví Bohuslav Trnka proto pořídil fotodokumentaci torsa a upozornil na celou
situaci členy paraodboru Jihočeského krajského aeroklubu Svazarmu. Ti zbytek pomníku odvezli
někdy v roce 1986 nebo 1987 do prostoru letiště Hosín, kde dodnes čeká na další osud. O možných alternativách jeho využití bylo jednáno na zasedání řídícího výboru sekce regionálních dějin
letectví Historického klubu při Jihočeském muzeu 22). Situace je však taková, že zatímco
nechybí dobrá vůle k případnému pietnímu obnovení, nedostává se finančních prostředků. Od
možné reinstalace pomníku odrazuje mimo jiné skutečnost, že jsou zachovány pouze střední
a horní část kamenného pylonu s nápisem, ztratila se Ježkova fotografie a zcela rozebrán byl
podstavec. Roku 1997 se Úřad města Českých Budějovice ve spolupráci se zaměstnanci
Jihočeského muzea pokusil podniknout první kroky k obnově památníku přibližně v původním
prostoru, prozatím však neúspěšně.
XIII. 8. Bysta a pamětní deska J. K. Tyla
Na jaře 1856 hostovala v českobudějovickém divadle kočovná Zdllnerova společnost. Patřil k ní
i herec a dramaturg Josef Kajetán Tyl (1808-1856), jenž v úterý 22. dubna 1856 hrál na zdejším
jevišti postavu Zikmunda ve vlastní hře "Chudý kejklíř či komediant". Na konci představení byl
vyčerpán přenesen do zákulisí, ulehl a již nevstal. Svou společnost doprovázel ještě na cestě do
Vodňan a Plzně, ale tam dne 11. července 1856 podlehl své jaterní chorobě. Českobudějovické
městské divadlo se tak stalo posledním místem, kde Tyl veřejně vystupoval.
Tylova památka byla mezi obyvatelstvem Českých Budějovic udržována nejprve ústně a teprve
roku 1926 připomněl historik František Miroslav Čapek na stránkách Jihočeských Listů
sedmdesáté výročí této události. Začátkem září 1926 uspořádal Okresní osvětový sbor v Českých
Budějovicích Tylovy oslavy, v jejichž rámci byla znovu uvedena hra "Chudý kejklíř" a zároveň
odhalena J. K. Tylovi pamětní deska, kterou věnovali zdejší herci.
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Na přípravě desky měl největší zásluhu režisér Jihočeského národního divadla Stanislav Langr,
zhotovil ji místní kameník Václav Hára a byla osazena po pravé straně divadelního jeviště.
U příležitosti slavnostního odhalení ležela pod pamětní deskou trnová koruna, režisér Langr
promluvilo poslední etapě Tylova života a předal desku do ochrany města. Následoval srdečný
projev ředitele školy a kulturního pracovníka Františka Husáka a vážnost tomuto aktu dodal svou
přítomností i starosta města Bedřich Král 23).
Kamenná pamětní deska nesla nápis:
DNE 22. DUBNA 1856
ZDE NA TOMTO JEVIŠTI HRÁL NAPOSLEDY
JOSEF KAJETÁN TYL
TITULNÍ ROLI VE SVÉ HŘE "CHUDÝ KEJKLÍŘ"
V téže době byla budova českobudějovického divadla obohacena ještě o jedno umělecké dílo,
a to o bronzovou bystu J. K. Tyla, kterou vytvořil profesor státní školy sochařské v Hořicích
Antonín Mára ajejí model poskytl zdarma. Přípravu formy a odlití v bronzu pražskou firmou
F. Barták financovala Tylova ochotnická obec v Praze-Karlíně. Bysta byla určena pro čelní
fasádu českobudějovického divadla, kde pro ni ing. Dr. Jindřich Keller společně s architektem
Litoborským navrhli na místě prostředního okna zvláštní výklenek. Karlínští ochotníci věnovali
bronzové poprsí městu Českým Budějovicím a v neděli 5. září 1926 proběhlo jeho odhalení 24).
Slavnosti se zúčastnili zástupci města, okresu, státních úřadů, armády, politických organisací
a ochotnických spolků. Úvodní řeč pronesl ředitel František Husák, pak se ujal slova autor
podrobné knihy o Tylovi V. K. Blahník a připomněl osud i okolnosti posledního vystoupení
Josefa Kajetána Tyla. Předseda Tylovy ochotnické obce z Prahy-Karlína Valentin Trousil potom
přečetl věnovací listinu a požádal českobudějovického starostu Krále, aby převzal bystu do
ochrany města. Starosta Bedřich Král poděkoval všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh
Tylových oslava o zřízení bysty. Na samý závěr slavnosti vystoupilo Pěvecké sdružení Foerster,
které pod řízením skladatele Jeremiáše zapělo Smetanovo "Věno" a patrně nejznámější Tylovu
píseň "Kde domov můj" 25).
Bronzová bysta byla vysoká necelých 70 cm a na jejím podstavci stál nápis:
VŠECHNY KROKY NAŠE
MUSÍ VÉSTI LÁSKA
K NÁRODU A JEHO ŠTĚSTÍ
Tylovo poprsí zdobilo fasádu českobudějovického divadla téměř třináct let. V červnu 1939
ovšem vládní komisař Friedrich David rozhodl přejmenovat dosavadní Jihočeské národní divadla
na městské divadlo a zároveň s tím také odstranit bronzovou bystu z výklenku v průčelí. Pamětní
deska, nacházející se v jevištním prostoru a připomínající poslední Tylovo vystoupení, zůstala
pro zatím zachována ajejí další osudy nejsou známy 26). Tylovo poprsí bylo pravděpodobně
odvedeno k rekvisicím a materiál druhotně použit ve válečné výrobě, čímž došlo ke zničení
původního Márova díla. Zůstal pouze podstavec, který byl z výklenku odstraněn až v poválečné
době.

Brzy po osvobození se začalo uvažovat o znovuinstalaci Tylova poprsí do opuštěného výklenku
v divadelní fasádě a rada místního národního výboru pověřila dne 16. srpna 1946 technický
odbor, aby příslušnou bystu zakoupil 27). Bez výsledku proběhlo jednání se sochařem Josefem
Šípem z Plzně, který již předtím zhotovil poprsí 1. K. Tyla pro plzeňské divadlo a měl jeho
odlitek. Začátkem srpna 1947 se pracovníci technického odboru obrátili na českobudějovického
rodáka, akademického sochaře J. V. Švarce, jenž právě pobýval na letním bytě v Říčkách v
Orlických horách a požádali ho, zda by byl ochoten vytvořit bystu o maximální výšce 70 cm.

195

Švarc dopisem z 18. srpna zakázku ochotně přijal, "už též z důvodu, že bych chtěl svému rodišti
zanechati". Nabídl dvě možné varianty: odlití do bronzu by stálo přibližně 40.000 Kč,
zatímco vytesání v kameni (hadec nebo bílý vápenec) odhadl na 30-35.000 Kč. Představitelé
města Českých Budějovic po dohodě s architektem Josefem Kotlářem počátkem listopadu Švarcovi odepsali, že jako materiál by v úvahu nejlépe přicházel bílý vápenec. Sochař J. V. Švarc
následně do Českých Budějovic osobně přijel, v prvních prosincových dnech roku 1947 si společ
ně s architektem Janem Šestákem důkladně prohlédl divadelní budovu a vzhledem k barevnému
ladění její fasády doporučil odlít Tylovo poprsí v bronzu 28). Dvanáctého ledna 1948 bylo
Švarcovi oznámeno rozhodnutí rady městského národního výboru, že totiž město České Budějo
vice objednává bystu J. K. Tyla ze světlého bronzu za celkovou částku 40.000 korun. V této sumě
měl být zahrnut umělecký honorář, odlití, odstranění starého a zhotovení nového soklu, doprava
bysty i její osazenÍ. Ještě během ledna začal Švarc s prací, začátkem června byl hotova poskytl
sádrový odlitek k posouzení 29). Veškeré práce, spojené s přípravou a odlitím nového bronzového poprsí byly dokončeny začátkem října 1948, a dílo tudíž mohlo být osazeno do opuštěné niky
na divadelním průčelí 30).
Tylova bronzová bysta zdobí divadelní průčelí dodnes. V rámci rekonstrukce budovy v letech
1986-1990 prošla i ona restauračními zásahy v ateliéru akademického sochaře O. Drahotušského
a poté vrácena zpět do výklenku na fasádě. Současně bylo Jihočeské divadlo obohaceno ještě
o další bystu Josefa Kajetána Tyla, která je dílem akademického sochaře S. Hanzíka a stojí ve
zvláštním salónku vedle foyeru v prvním patře budovy 31).
něco

XIII. 9. Pamětní deska F. Z. Skuherského
František Zdeněk Skuherský (1830-1892) se narodil v Opočně, začal studovat lékařství, ale
posléze se plně oddal hudbě. Roku 1854 byl jmenován ředitelem kůru v Innsbrucku a v roce 1866
ředitelem varhanické školy v Praze, kde vychoval celou řadu vynikajících hudebníků. Sám tvořil
především varhanní a náboženské skladby, čtyři opery a sepsal několik pedagogických knih.
Nemocen a duševně vyčerpán přesídlil roku 1891 do Českých Budějovic s úmyslem najít si klidné
místo na jihočeském venkově. O rok později tu však zemřel a byl pochován na českobudějovickém
hřbitově sv. Otýlie.
Krátkodobý pobyt v Českých Budějovicích byl z hlediska Skuherského života vlastně pouhou
episodou. O udržení jeho památky se zde přičinil zejména ředitel hudební školy Bohuslav
Jeremiáš a představitelé pěveckých sborů Hlahol. Právě zástupci Hlaholu také navrhli, aby ulice,
v níž skladatel bydlel, nesla Skuherského jméno.
Na valné hromadě pěveckých sborů Hlahol zazněl z úst člena J. Hrobského návrh, aby se spolek
postaralo důstojný pomník skladatele Skuherského. K realisaci tohoto záměru bylo zvoleno
zvláštní komité, v němž kromě Hrobského zasedal také starosta Hlaholu August Hromádka
a sbormistr Josef Effmert 32). Zprávy o tom, jak pokračovala příprava Skuherského pomníku,
se nedochovaly - pravděpodobně však ztroskotala na nedostatku finančních prostředků.
V době krátce před první světovou válkou se Jednota hudebních stavů v Praze usnesla zřídit
Františku Zdeňku Skuherskému v některém z jeho působišť pamětní desku: v úvahu přicházelo
Opočno jako rodiště skladatelovo, dále Praha, kde Skuherský strávil 26 let svého plodného
života, anebo České Budějovice jako místo umělcova úmrtí a posledního odpočinku. Již zmíněný
ředitel českobudějovické hudební školy, skladatel Bohuslav Jeremiáš, přesvědčil představitele
Jednoty, že nejvhodnějším místem pro umístění desky bude dům v Českých Budějovicích na
Pražském předměstí, kde Skuherský bydlel v posledním roce svého života a kde také zemřel.
Byly zahájeny dobrovolné sbírky mezi členstvem Jednoty i dalších pěveckých sdruženÍ. Slibně se
rozbíhající úsilí však přerušila světová válka a v jejím závěru Jeremiášova smrt 33).
Po vzniku samostatné republiky se Československá Jednota hudebních stavů v Praze ke své
myšlence navrátila a pokračovala v přípravě pamětní desky. Snahu podpořila i rodina Hansova
jako majitel domu, kde skladatel Skuherský bydlel. Začátkem léta 1926 již představitelé Jednoty
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úmysl osadit desku ještě během téhož roku. Její odhalení mělo proběhnout
s představením nových varhan, které do českobudějovického klášterního kostela
dodávala pražská firma K. Urban. Protože již koncem října 1926 spěla stavba varhan ke svému
završení, byl termín odhalení Skuherského desky určen na 21. listopad.
Odhalení proběhlo v neděli 21. listopadu 1926 dopoledne pod záštitou městské rady; již v před
večer vlály na domech ve Skuherského ulici prapory a před domem č. 44 stála řečnická tribuna.
Po obou stranách desky visely věnce darované pěveckými spolky, květiny zdobily rovněž
tribunu. K nedělnímu slavnostnímu aktu se sešli nebo dopoledními vlaky sjeli četní významní
hosté, mezi nimiž nechyběl na prvním místě hudební skladatel Josef Bohuslav Foerster, dále
ředitel státní konservatoře a zároveň předseda Jednoty hudebních stavů prof. A. Heřman,
skladatel Norbert Kubát, šéf okresní správy politické vládní rada Tomka, náměstek starosty města
JUDr. Albín Dlouhý, zástupci škol a jiní. Nechyběli ani příbuzní zemřelého skladatele, například
jeho syn geometr Skuherský či neteř. Vzácní hosté přijeli z nádraží zvláštními povozy a krátce si
odpočinuli v budově hudební školy. Odtud se vydali v průvodu k nedalekému domu s pamětní
deskou. Celá akce se pochopitelně neobešla bez patřičné pozornosti obecenstva, některé ženy
dokonce přišly v národních krojích. Přes pokročilou roční dobu počasí této slavnosti přálo.
Na úvod si shromáždění vyslechli Smetanovo "Věno" v podání Pěveckého sdružení Foerster
řízeného skladatelem Jaroslavem Jeremiášem. Slavnostní řeč potom pronesl mistr J. B. Foerster,
který jakožto někdejší žák Skuherského mohl nejlépe ocenit jeho význam pro českou hudbu.
Následoval proslov profesora Heřmana, jenž poděkoval všem, kdo se o zřízení pamětní desky
zasloužili a předal ji do ochrany města. Starostův náměstek Dlouhý potom přislíbil, že město
České Budějovice učiní vše proto, aby zachovalo památku skladatele Skuherského stále živou.
Nakonec promluvil spisovatel K. V. Hansajako zástupce rodiny,jíž náležel Skuherského úmrtní
dům. Přislíbil, že pokud bude tento objekt v majetku Hansových, bude o pamětní desku vzorně
pečováno. Slavnost zakončilo opět vystoupení sboru Foerstera, jenž s nadšením zapěl skladbu
"Sláva tobě, velký Slávy synu!". Bylo čtvrt hodiny před polednem, když dozněly poslední tóny
a účastníci dostali možnost prohlédnout si byt, v němž Skuherský na sklonku svého života bydlel
a zemřel. Zástup lidí stoupal po květinami vkusně vyzdobeném schodišti, aby se podívali na
Skuherského díla, rozložená v předním pokoji, i na skladatelův portrét od Maxe Švabinského ve
druhé místnosti, a zapsali se do pamětní knihy.
Odpoledne se potom za účasti několika set lidí konala tryzna u hrobu F. Z. Skuherského na
hřbitově sv. Otýlie a navečer byl v přeplněném klášterním chrámu proveden koncert ze
skladatelových děl. Budějovičtí měli poprvé možnost slyšet zvuk nových varhan, dokončených
právě firmou Urban 34).
Jednoduchá pamětní deska visí na svém původním místě dodnes. Je zhotovena z hlazené světlé
žuly, má velikost přibližně 80 x 60 cm a čteme na ní nápis:
oznámili

svůj

současně

ZDE ŽIL A ZEMŘEL
HUDEBNÍ SKLADATEL
FRANTIŠEK ZDENĚK
SKUHERSKÝ
* 31.VII.l830 - 19.VII1.1892

XIII. 10. Bysta Josefa Taschka
JosefTaschek (1857-1939) se narodil v Českých Budějovicíchjako syn obchodníka železem
a významného předáka zdejších Němců. Po několikaletém působení v obchodě svého otce v osmdesátých letech sám vstoupil do veřejného života, roku 1884 byl zvolen do městského výboru
a v témže roce založil spolek Deutscher Bohmerwadlbund. Mezi lety 1893-1901 zasedal na zemském sněmu a tehdy také jižjako zástupce starosty Josefa Kneissla, který býval často nemocný,
fakticky řídil chod města. Po Kneisslově smrti se roku 1903 sám stal českobudějovickým
starostou a v této funkci vydržel nepřetržitě až do 30. října 1918. Za jeho starostování tu vznikla
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veřejná

nemocnice,

několik škol

a množství dalších budov. Jako

vůdce budějovických Němců

směřoval Taschek, společně s představitelem Čechů Augustem Zátkou, k politickému vyrovnání

obou národností v našem městě. Po roce 1918 prakticky odešel z politiky a věnoval se nadále již
jen spolkovému životu.
Pamětní desky a bysty, odhalené v období první republiky, připomínaly většinou velikány české
národnosti. Výjimku však tvořila bysta bývalého německého starosty Josefa Taschka. Roku 1927,
kdy Taschek oslavil sedmdesáté narozeniny, utvořil se v Českých Budějovicích zvláštní
slavnostní výbor s cílem uctít jeho celoživotní činnost prostřednictvím uměleckého díla. Do čela
byli zvoleni městský radní Leopold Maural a továrník Josef Stegmann.
Členové výboru rozhodli, že tím uměleckým dílem musí být bronzová bysta a že bude umístěna
ve velkém sále Německého domu. Její sádrový model vytvořil sotva třicetiletý pražský sochař,
českobudějovický rodák PhDr. Karel Vogel a v bronzu byla odlita zdejší firmou Johanna
Stegmanna synové. Stavitel Johann Stepan zřídil ve vstupní podélné stěně velkého sálu
Německého domu pro osazení tohoto poprsí zvláštní niku 35).
Na 29. leden 1928 připadaly Taschkovy 71. narozeniny a k tomuto termínu měla být bysta
připravena. Podařilo se ji dokončit již před koncem roku 1927, v prosinci rozeslal výbor
pozvánky a vlastní odhalení proběhlo dokonce s mírným předstihem - v neděli 8. ledna 1928
dopoledne - za účasti mnoha německých obyvatel a spolků. Mezi desátou a jedenáctou hodinou
postupně zaplnili velký sál a očekávali oslavencův příchod. Při vstupu do sálu byl Josef Taschek
ze všech stran nadšeně pozdraven, načež zazněl chór "Wie' s da heim war" v podání Deutsche
Liedertafelu řízeného prof. Schimkem. Někdejší městský radní JUDr. Anton Jaksch potom ve své
slavnostní řeči zdůraznil Taschkovy zásluhy o rozvoj německého veřejného a spolkového života
v Českých Budějovicích. Jako další bod programu zazpíval učitel Blaschko svým barytonem
baladu "Der alte Recke" se slovy Dr. Reutera. Oslavenci oficiálně popřála slečna Mareile Muller
a předala mu zdobenou kazetu s děkovnými adresami všech českobudějovických spolků, mezi
jejichž členy bývalý starosta patřil. Pak se ujal slova sámjedenasedmdesátiletý Josef Taschek,
jenž především poděkoval všem ostatním, kteří ve veřejné činnost stáli před mnoha desítkami let
po jeho boku a z nichž mnozí dosud žili - zejména pozdravil JUDr. Jaksche, Johanna Stegmanna
a Jakoba Stabernaka. O důstojný závěr slavnosti se zasloužil Deutsche Liedertafel zapěním
Lafittova sboru "Sanctus Michael, salva nos" 36).
České noviny nepřinesly o odhalení žádnou významnější zprávu, pouze podrážděně reagovaly na
Taschkův slavnostní projev, přesněji na jeho výrok, že "kdyby nebylo převratu, byly by Budějovice ještě dnes německým městem ... " 37).
Taschkova bronzová bysta zdobila velký sál Německého domu dvanáct let. Po nástupu okupační
moci, pravděpodobně již v roce 1939, však byla sňata a odklizena. Zdejší nacističtí Němci totiž
Josefa Taschka odsuzovali pro jeho liberálnost, antifašismus a protihitlerovské smýšlení. Svou
roli ovšem sehrál i domnělý židovský původ Taschkových předků. O dalších osudech bronzového
poprsí není nic známo.
XIII. 11. Pamětní deska Aloise Rašína
Alois Rašín (1867-1923j, český politik a jedna z předních osobností vzniku samostatné republiky,
od roku 1918 ministr financí a tvůrce stabilní československé měny. Zasedal v Národním shromáždění jako poslanec za volební obvod České Budějovice a v září 1918 uspořádal v jihočeské
metropoli schůzi, při níž veřejně vyjádřil naději na brzký vznik samostatného státu.
Tragická Rašínova smrt vyvolala také v Českých Budějovicích snahu po uctění památky tohoto
prvního československého ministra financí: brzy poté byla jedna z hlavních ulic v centru města
označena jménem Aloise Rašína a tehdy vznikla také myšlenka zřídit pamětní desku. Iniciativy se
chopil župní sekretariát Československé národní demokracie, při němž se utvořil zvláštní
Slavnostní výbor Rašínových oslav v Českých Budějovicích 38). Bylo rozhodnuto instalovat
desku na průčelí Besedy ajejí zasazení desky povolila městská rada svým usnesením z 18. října
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1928 39). K jejímu odhalení došlo 21. října 1928, v rámci oslav blížícího se desátého výročí
vzniku samostatného Československa.
Národně demokratické oslavy Dr. Aloise Rašína vypukly vlastně již 20:října večer v přeplněném
sále Jihočeského divadla, na jehož jevišti stála Rašínova bysta a u ní přednesl prof. Rudolf Strnad
stručnou řeč o významu bývalého ministra financí. Následoval nadšený potlesk a divadelním
sálem se rozlehly tóny státní hymny. Slavnostní večer pokračoval představením Dvořákovy
Rusalky 40).
V neděli 21. října 1928 se od časného rána sjížděli do Českých Budějovic představitelé národní
demokracie z celých jižních Čech, aby kolem půl desáté vyšli v početném průvodu od nádraží
směrem k Besedě. Před budovou Besedy se shromáždilo několik tisíc lidí, na tribuně stál již
protektor slavnosti JUDr. August Zátka s chotí a dcerou, bývalý ministr ing. Bečka, šéf okresní
politické správy Dr. Fiedler, starosta města JUDr. Albín Dlouhý, bývalý starosta Bedřich Král,
poslanec Kvasnička, vysocí důstojníci a velitelé všech zdejších pluků, president krajského soudu
Wotava, syn bývalého ministra financí JUDr. Ladislav Rašín, zástupci úřadů a někteří další
významní hosté.
Slavnost zahájilo po půl jedenácté Pěvecké sdružení Foerster přednesem Smetanova "Věna",
načež všechny přítomné uvítal městský radní Gabriel Švejda, stručně zhodnotil zásluhy Aloise
Rašína a předal slovo přítomnému ministru Ladislavu Novákovi. Následovala obsažná, téměř
hodinu trvající Novákova řeč, ze které se účastníci slavnosti dozvěděli mnoho o vlastnostech
Aloise Rašína jako státníka a politika, vlastence a národohospodáře, ale i jako člověka. Při
závěrečných ministrových slovech byla s pamětní desky sňata rouška a zazněly státní hymny
v podání sboru Foerstera. V krátkých proslovech potom převzali desku do ochrany za město
starosta Dlouhý a za Besedu její jednatel Fenzl. Dalším vystoupením pěveckého sdružení byla
slavnost ukončena 41 ).
Rašínova pamětní deska zůstala na budově Besedy (na venkovní fasádě vlevo od vchodu)
pouhých pět let - příčinu kjejímu dočasnému sejmutí však nezavdala politická situace, nýbrž
celková přestavba objektu Besedy. Po jejím dokončení v roce 1934 se mohla deska vrátit na své
původní místo. Stalo se tak dne 16. září 1934 v rámci župního sjezdu národní demokracie a tato
událost se opět stala velkou stranickou manifestací. V čele dvoutisícového průvodu, který
procházel od sídla sekretariátu na Lannově třídě přes vnitřní město až k Besedě, jeli cyklisté se
státní vlajkou, za nimi pochodoval živnostenský dorost s novým praporem, ženská komise,
vysocí funkcionáři a poslanci národní demokracie, následovaly jednotlivé odbory a deputace
místních organisací z celých jižních Čech. Po státní hymně přivítal shromážděné účastníky před
nově osazenou deskou profesor Rudolf Strnad a předal zároveň pamětní desku do péče Besedy.
Slavnostní řečník poslanec F. Ježek promluvilo osobnosti ministra Rašína, jeho politických
a státnických kvalitách a zdůraznil myšlenku spolupráce všech politických stran při vedení
republiky. Na Ježkův projev navázal referát Dr. Navrátila - spíše hospodářského než oslavného
charakteru - a na závěr ještě Dr. Lukavský slíbil jménem mladé generace přidržet se ušlechtilých
myšlenek tvůrců státu. Píseň "Hej, Slovane" zakončila slavnost odhalení Rašínovy pamětní
desky, ale udělala zároveň i tečku za župním sjezdem národní demokracie 42).
Během nacistické okupace byla pamětní deska Aloise Rašína sejmuta a po osvobození se již
nepodařilo ji znovu odhalit 43). Časem se na ni zcela zapomnělo a teprve začátkem roku 1995
byla náhodně objevena při komisionelní prohlídce na půdě Besedy, očištěna a uložena do skladu
na radnici. O tři roky později o ni projevilo zájem Finanční ředitelství v Českých Budějovicích,
které si desku smluvně zapůjčilo a zajistilo její opravu. Dne 14. května 1998 byla Rašínova
pamětní deska osazena v zasedací síni finančního ředitelství v Prokyšově ulici č. 5, kde se
nachází dodnes.
Pamětní deska je zhotovena ze světlého mramoru, má rozměry 80 x 120 cm a tloušťku 2,3 cm.
Horní část desky nese kulatou bronzovou plaketu o průměru 47,5 cm s reliéfním portrétem
ministra Rašína. Plaketa,jíž vytvořil v roce 1922 přední český medailér Josefa Šejnost, má opis:
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DR ALOIS * RAŠÍN * ČESKOSLOV * REP * I * MINISTR * FINANCÍ. Při jejím spodním
okraji nalezneme autorovu parafu a vročení: ŠEJNOST 1922. Pod plaketou čteme nápis,
sestavený z kovových písmen vysokých 6 cm:
HRDINOVI NÁR REVOLUCE BUDOVATEL! STÁTU SVÉMU POSLANCI
Při dolním okraji desky je drobnějším písmem vyryt nápis: VĚNUJE Č.N.D. V ČESKo
BUDĚJOVICÍCH - 1928. Deska je připevněna pomocí čtyř velkých šroubů v rozích, jejichž

hlavice zakrývají ozdobné kovové kryty.
XIII. 12. Pamětní deska Národního výboru
Lovecký salonek Volbrechtovy kavárny na konci Kněžské ulice (po přečíslování má adresu Na
Mlýnské stoce 35) se 28. října 1918 stal dějištěm utvoření Národního výboru. Jeho čtrnáct členů
vstoupilo do historie města jako "českobudějovičtí muži 28. října", a to i přesto, že někteří z nich
měli s Českými Budějovicemi málo společného a že mezi nimi mnohdy panovaly neshody v zásadních politických otázkách. Národní výbor, někdy označovaný též "Prozatímní" nebo "Českoslo
venský", vystupoval jako oficiální představitel města až do ustavení městské správní komise dne
4. listopadu 1918 a s omezenými pravomocemi trval až do léta 1919. Sehrál důležitou
organisační roli a stal se jedním ze symbolů pře vratové doby.
Na podzim 1928 probíhaly také v Českých Budějovicích bouřlivé oslavy desátého výročí
samostatnosti. Při této příležitosti se v autentických prostorách Volbrechtovy kavárny znovu sešli
zbývající členové někdejšího Národního výboru, aby společně zavzpomínali na podzimní události
roku 1918. Ke schůzce došlo 28. října 1928, tedy přesně po deseti letech. Jeden z jejích
účastníků, poslanec Alois Kříž, zde navrhl označit budovu kavárny pamětní deskou, která by
význam Národního výboru připomínala budoucím generacím. Křížův návrh byl přítomnými
nadšeně odsouhlasen a "Výbor pro oslavu 10 letého výročí národní svobody" v čele s předsedou
prof. Otakarem Trčkou se záhy ujal jeho realisace. Příprava této desky se obešla bez zbytečných
komplikací a proběhla poměrně rychle; důvodem byla jednak podpora samotného majitele
Volbrechtovy kavárny - českého akciového pivovaru, a jednak skutečnost, že objekt se nacházel
na nepříliš frekventovaném místě. Model ke zhotovení bronzové pamětní desky vytvořil
českobudějovický architekt Dr. Karel Chochola 44).
Slavnostní odhalení připadlo na neděli 19. května 1929. V sále kavárny "U Volbrechtů" se dopoledne shromáždili zástupci různých spolků a korporací, městského úřadu a pochopitelně i velká
část členů někdejšího Národního výboru: JUDr. František Hromada, František Follpracht, Otakar
Svoboda, Josef Trager, Alois Kříž, Tomáš Janovský, Stanislav Nový a Augustin Mráz.
Nedostavili se PhDr. Rudolf Procházka a František Ebel, kteří pobývali mimo město nebo neměli
chuť k oslavě. Nepřišli ani další tři, kteří v té době již nebyli mezi živými: František Zdráhal,
Bohuslav Šulc a Václav Pavlík-Sychra. Nemocného JUDr. Augusta Zátku tu zastupovala
manželka Jana Zátková s dcerou Olgou Balšánkovou. Slavnost podle přání pořadatelů neměla
mít příliš velkolepý charakter. Zahájil ji o 11. hodině dopolední prof. Adolf Trager, jenž namísto
omluveného profesora Trčky uvítal přítomné. Následovalo vystoupení vystoupení zdejšího
pěveckého sdružení Foerster, které předneslo sbor Bohuslava Jeremiáše "Vzhůru již hlavu,
národe!", načež prof. Trager krátkým proslovem vzpomněl všech nezúčastněných a zemřelých
členů Národního výboru. Slavnostním řečníkem byl prof. Rudolf Strnad, který hovořilo významu
října 1918 a během jehož projevu došlo k vlastnímu odhalení pamětní desky. Malou, ale
důstojnou oslavu zakončilo opět sdružení Foerster zapěním díla Bedřicha Smetany "Věno" 45).
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Přestože

se výročí vzniku republiky slavilo nadšeně a odhalením pamětní desky na Volbrechtově
nebyly sledovány žádné vedlejší politické cíle, neunikla ani ona kritice. Poukazovalo se
na to, že výběr představitelů Národního výboru v říjnu 1918 nebyl representativní a že se do něj
na základě stranické příslušnosti nebo náhody dostaly osoby dosud naprosto neznámé. Zvláště
kontroversní osobnost Františka Ebela, tehdejšího šikovatele z dělostřeleckých kasáren, byla
přijímána s rozpaky. Neměl totiž s Českými Budějovicemi prakticky nic společného, do Národního výboru pronikl až dodatečně patrně díky politické protekci, zasahoval mnohdy v neprospěch
věci do různých záležitostí, kontroloval veškerou korespondenci a svou horkokrevností tu způ
sobil řadu rozkolů. Ostatní členové výboru mu vytýkali především jeho nebudějovický původ.
Časté rozepře měl Ebel zejména s Tomášem Janovským; při jejich občasných hádkách nebyly
výjimkou silná slova a výhrůžky. Ebelův familiární vztah k JUDr. Augustu Zátkovi, dávaný
najevo mimo jiné častými návštěvami a vzájemným tykáním, budil přinejmenším podiv, tím
spíše, že Zátkova osobnost se těšila náležité úctě i u dlouholetých přátel. Poštovní úředník František Miroslav Čapek, který 28. října 1918 jako první zachytil v Českých Budějovicích zprávu
o vyhlášení samostatného státu, si zapsal několik zajímavých poznatků ze zákulisí Národního
výboru a útočí tu především na osobu Františka Ebela: "Ebel seznav, že se zde přežil, 5/12 18
odejel do Prahy, kde se stal posléze šéfem tiskové kanceláře. Zde činnost jeho byla spíše osobní
a obchodní! O jeho oblibě svědčí okolnost, že když výbor pro jubilejní oslavy 28/X 18 v roce
1928, složený více z osob, které se při převratu neexponovaly, pozval za slavnostního řečníka
Ebla z Prahy, zelo divadlo prázdnotou a představení muselo být odřeknuto. Proto jméno Ebla na
pamětní desku na Volbrechtově kavárně dostalo se spíše z protekce určité politické strany a ne
pro zásluhy! A ta deska vůbec není výrazem zásluh o převrat zasloužilých osob, ale jen pouhým
seznamem těch osob, které po převratu ve dnech 28-3 O/X 18 do Národního výboru byly
jednotlivými politickými stranami podle klíče politického delegovány! Někteří z nich byli jen
papírovými členy, ano i Kazimíry! Často se o ní mluvíjako o paradoxu!" 46). Shodou okolností
je právě Ebelovo příjmení první v abecedě, a zaujímá tak na pamětní desce přední místo. Těmito
rozpornými názory se však většina českobudějovické veřejnosti příliš nezabývala a pamětní
deska se stala jedním z míst, u kterých bylo každoročně vzpomínáno výročí vzniku samostatného
státu.
Také tato deska sdílela klasický osud mnoha dalších pomníků, připomínajících tradice meziválečného Československa. Nejdříve vadila okupantům, takže ji v roce 1939 odstranili - putovala
do skladiště, odkud byla na své původní místo vrácena díky osvobození. Vzápětí po skončení
druhé světové války došlo k jejímu znovuodhalení, ale s únorovým převratem 1948 se znovu
stala z ideologických důvodů nepohodlnou a zmizela. Do třetice ji Českobudějovičtí vzkřísili
roku 1968, její sláva však měla opět jepičí život a s nástupem normalisace vzala za své. Až do
poloviny sedmdesátých let zůstával potom na zašlé fasádě viditelný obdélný otisk i otvory po
čtyřech šroubech, jimiž byla deska přichycena.
V roce 1974 se někdejší Volbrechtova kavárna dočkala celkové přestavby, kterou tehdejší
političtí činitelé považovali za zdařilou. Ve skutečnosti tím však zcela zmizel původní charakter
jedné z nejkrásnějších secesních budov Českých Budějovic. Na takto nově upravené fasádě
mohla být pamětní deska Národního výboru znovu odhalena, v historii již počtvrté a zřejmě
naposledy, až 28. října 1990. Její pohnutý osud připomněl historik Oldřich Weiss, jenž také
vyjádřil naději, že pamětní deska už tu bude viset natrvalo 47).
Bronzová deska, připevněná na fasádě vedle původního vchodu do Volbrechtovy kavárny, měla
rozměry 88 x 71 cm a nesla jednoduchý nápis se jmény všech čtrnácti členů bývalého Národního
výboru:
V TOMTO DOMĚ ZASEDAL DNE 28. ŘÍJNA 1918
ČESKOSLOVENSKÝ NÁRODNÍ VÝBOR
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
JEHOŽ ČLENY TEHDY BYLI:
kavárně
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FRANTIŠEK EBEL V ÁCL.B.PAVLÍK-SYCHRA
FRANT.FOLLPRACHT PHDR.RUD.PROCHÁZKA
JUDR.FRANT.HROMADA OTAKAR SVOBODA
TOMÁŠ JANOVSKÝ JOSEF TRÁGER
ALOIS KŘÍŽ BOHUSLAV ŠULC
AUGUSTIN MRÁZ JUDR.AUGUST ZÁTKA
STANISLAV NOVÝ FRANTIŠEK V.ZDRÁHAL
Aby se zásluhy některého ze členů nezdůraznily nebo naopak nezmenšily, byla zde tato jména
uvedena v neutrálním abecedním pořadí. Pod horním okrajem uprostřed pamětní desky reliéfně
vystupoval obdélný štítek s malým znakem Československé republiky. U bývalé Volbrechtovy
kavárny se od roku 1990 znovu konaly vzpomínkové akty při výročích vzniku samostatného
státu, a to až do počátku 21. století. Pak deska zmizela a o jejím osudu nikdo neví. Zdá se však
pravděpodobné, že skončila jako druhotná surovina.
XIII. 13. Pamětní deska Václava N ovotného
Václav Novotný (1828-1895) pocházel ze Stupčic na Miličínsku, stal se učitelem a působil
nejprve na venkovských školách ve svém okolí a později na Moravě. Roku 1873 přesídlil natrvalo
do Českých Budějovic jako první ředitel zdejší obecné školy, nově zřízené Maticí školskou.
Zapojil se všestranně do kulturního a veřejného života města, byl literárně činný a díky svému
hudebnímu talentu též komponoval, většinou písně. Sestavil několik zpěvníků pro potřeby školní
mládeže, řadu příruček a učebnic. Zemřel v Českých Budějovicích a je pohřben na hřbitově sv.
Otýlie.
Pravděpodobně v souvislosti se 100. výročím narození Václava Novotného vznikla myšlenka
připomenout jeho zásluhy zvláštní pamětní deskou. Bezprostřední podnět k tomu dal někdejší
Novotného žák, tehdy již vrchní inspektor státních drah v Brně Alois Lhota, jenž se s tímto
návrhem obrátil na českobudějovický odbor Národní jednoty po šumavské a věnoval jako základ
na zřízení desky částku 1.000 korun. Ani v pozdější době si však nepřál být veřejně jmenován.
Při místním odboru Národní jednoty po šumavské se utvořilo "Komité pro pořízení pamětní desky
řediteli Václavu Novotnému", v jehož čele stanul jako předseda okresní školní inspektor Robert
Vondruška, místopředsedou byl zvolen F. Kačer, funkcí jednatele pověřen učitel V. Žlábek
a pokladníka Karel FenzI. Komité nejprve vypracovalo seznam všech bývalých žáků Václava
Novotného a obeslalo je se žádostí o příspěvek 48).
Členové předpokládali, že se podaří tento záměr dokončit do října 1929. Přestože město odmítlo
finančně přispět, dokázalo komité shromáždit potřebné prostředky pomocí již výše zmíněných
sbírek mezi žáky, ale také mezi českobudějovickými pedagogy, spolky, institucemi a různými
jednotlivci. Během podzimu 1929 byla mramorová deska vyrobena. Komité získalo souhlas řádu
redemptoristů k umístění desky na zeď kláštera a dne 15. ledna 1930 se městská rada usnesla
převzít ji do ochrany města 49).
Z blíže neznámých důvodů, které soudobý tisk označil jako "vnější okolnosti", se však na
slavnostní odhalení desky muselo počkat téměř dva další roky 50).
Novotného pamětní deska byla osazena na ohradní zeď bývalé klášterní zahrady, mezi hlavním
vchodem a Českou ulicí - zeď se při této příležitosti podařilo nově opravit. Vlastní slavnostní
odhalení proběhlo ve středu 28. září 1932 dopoledne pod protektorátem městské rady. Zúčastnili
se zástupci pedagogických sborů, Besedy a početný zástup obyvatel Českých Budějovic i bývalých žáků Václava Novotného. Namísto pozvaného JUDr. Augusta Zátky přišla jeho choť Jana
Zátková s dcerou Olgou Balšánkovou, z příbuzných bývalého učitele Novotného tu byla pouze
jeho snacha Gejím mužem byl historik a universitní profesor Václav Novotný). Sám brněnský
iniciátor zřízení desky Lhota se ovšem slavnosti nezúčastnil - zemřel krátce předtím.
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Účastníci se shromáždili na prostranství před hlavním vchodem do kláštera a sledovali řečnickou
tribunu, kolem níž stály dívky v národních krojích. Kolem jedenácté hodiny byla vzpomínková
slavnost zahájena sborem "Bože velký, Bože mocný" v podání pěveckého spolku Hlahol.
Předseda místního odboru Národní jednoty pošumavské JUDr. Karel Tůma potom v úvodním
projevu nastínil zásluhy učitele Novotného, hlavní slovo však patřilo inspektoru Robertu
Vondruškovi, jenž hovořilo historii českého školství v Českých Budějovicích a ocenil ušlechtilý
charakter i práci prvního ředitele zdejší matiční školy. Pak došlo konečně k odhalení pamětní
desky, kterou vzápětí do ochrany města přijal městský radní prof. Josef Stejskal. Za bývalé žáky
Václava Novotného promluvil zdejší továrník Václav Požárek a nakonec Karel Fenzl jménem
přípravného komitétu poděkoval všem za účinnou pomoc. Státní hymnou v podání Hlaholu byla
slavnost završena 51). Odpoledne se ještě konala malá pietní vzpomínka u Novotného hrobu na
českobudějovickém hřbitově sv. Otýlie. Při této příležitosti opět Hlahol přednesl několik
sborových skladeb a řídící učitel Karel Sláma pronesl k shromážděným krátký projev 52).
Novotného pamětní deska zmizela v letech nacistické okupace, po válce se však místnímu
odboru Národní jednoty po šumavské podařilo ji nalézt a za finanční pomoci Českobudějovické
záložny vrátit na původní místo 53).
Pamětní deska je vyrobena ze světlého mramoru, je ve zdi zcela nenápadná, a snad proto dosud
uniká zničení vandaly. Má rozměry 100 x 70 cm a lemuje ji načervenalý rám z umělého kamene.
Původně zlacené písmo, dnes již téměř nečitelné, tvoří nápis:

V ÁCLA VU NOVOTNÉMU,
zasloužilému vlasteneckému řediteli
první zdejší české školy matiční
vděční žáci.
21. 9. 1828 13.9. 1895

XIII. 14. Pamětní deska F. A. Gerstnera a koněspřežky
FrantišekAntonín Gerstner (1793-1840), technik a profesor geometrie na vídeňské universitě.
Mezi lety 1825-1828 řídil podle projektu svého otce Františka Josefa Gerstnera stavbu koně
spřežní železnice z Českých Budějovic do Lince. Jeho snaha budovat dráhu tak, aby později byla
schopna přechodu na parní provoz, vedla k narůstání výdajů a nakonec i ke sporům s investory
a Gerstnerovu předčasnému odchodu ze stavby. Koněspřežka významně oživila obchod mezi
českými a rakouskými zeměmi, ale v důsledku umožnila také rychlý rozvoj průmyslu v Českých
Budějovicích. Předpoklady F. A. Gerstnera se potvrdily na přelomu šedesátých a sedmdesátých
let 19. století, kdy došlo k úpravě trati na parostrojní železnici: jím stavěný úsek si vyžádal
minimální výdaje, zatímco ostatní musely být nákladně přestavovány.
Na někdejším strážním domku koně spřežky v Mánesově ulici byly roku 1933 péčí odbočky
Spolku československých inženýrů v Českých Budějovicích zasazeny dvě pamětní desky, které
však ve své původní podobě a na svém původním místě setrvaly pouze několik let - jednalo se
o desku, jež připomínala historii objektu, a o desku na paměť stavitele koně spřežky F. A. Gerstnera. První z nich ukryl po začátku nacistické okupace významný turistický činovník a předseda
Šumavské župy Klubu československých turistů ing. Emanuel Fritsch, druhou nechaly okupační
úřady přetavit na desku s německým nápisem.
Roku 1948 se obě pamětní desky dočkaly své obnovy a zasazení zpět na strážní domek v Mánesově ulici. Jedna byla vyzvednuta od ing. Fritsche a druhou dalo znovu přetavit na český text
ředitelství Československých státních drah v Plzni. O reinstalaci pamětní desek se zasloužila
především zdejší odbočka Spolku československých inženýrů SIA a závodní klub ROH
železničních zaměstnanců v Českých Budějovicích. Zároveň s tím došlo k celkové úpravě okolí
domku podle architektonického návrhu ing. arch. Otakara Trčky a k demolici ohradní zdi, která
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až dotud znemožňovala přímý pohled na budovu. Veškeré práce proběhly na náklad majitele
objektu - továrny Koh-i-noor a při odklízení zdi pomáhali členové spolku inženýrů 54).
Ke slavnostnímu znovuodhalení došlo v sobotu 22. května 1948 pod záštitou ministerstva
dopravy, okresního a místního národního výboru. Po páté hodině odpolední přivítala účastníky
hudba závodního klubu ROH zaměstnanců státních drah, následoval odborný výklad o historii
a významu koněspřežní železnice, projevy hostů, zástupců státních drah, okresního národního
výboru, továrny Koh-i-noor a různých korporací. Po další hudební produkci měli přítomní možnost prohlédnout si ve strážním domku malou výstavku, která seznamovala v krátkosti s minulostí koně spřežky a byla potom otevřena až do konce měsíce. Následujícího dne, v neděli 23.
května 1948, byla v železniční stanici Rybník (tehdy Certlov) odhalena obnovená pamětní deska
projektanta koně spřežky F. A. Gerstnera 55).
Obě desky byly původně zasazeny v zaslepeném okně strážního domku, na straně směrem
k Mánesově ulici, jak jeto patrné ještě z fotografií pořízených při přesunu obj ektu v roce 1977.
Dnes existuje u českobudějovického strážního domku pouze druhá z obou desek, připomínající
Gerstnerovu osobnost. Je zasazena v ohradní zdi, přímo proti vchodovým dveřím, má rozměry 59
x 49 cm a nese nápis:
NA PAMĚŤ
PRVNÍ EVROPSKÉ ŽELEZNICE
KTEROU
NAVRHL A STAVĚL V LETECH 1825-1827
ING.F.A.GERSTNER
* V PRAZE 1795 + VE FILADELFII 1840
VĚNUJE SPOLEK Č.S.INŽENÝRŮ
Tato bronzová pamětní deska je připevněna ke kamennému podkladu a pod ní jsou ještě další
kovová písmena tvořící nápis se jmény někdejších významných stanic koně spřežky a názvy obou
vodních toků, které tato dráha spojovala:
VLTAVA
ČESKÉ BUDĚJOVICE

HOLKOV
NOVÁ HOSPODA
PODOLÍ
BUJANOV
KERSCHBAUM
LEST
WEITERSDORF
OBERNDORF
LINZ-URF AHR
DONAU
Celý areál doznal podstatných změn v roce 1977, kdy došlo z důvodů rozšiřování Mánesovy
ulice k transferu bývalého strážního domku o několik metrů jižním směrem. Za zmínku stojí ještě
to, že jednotlivé objekty, zachované v Českých Budějovicích jako památky na koněspřežku, byly
na jaře 1968 označeny litinovými tabulkami, vyrobenými národním podnikem Škoda 56). Dnes
již jsou většinou rozkradeny.
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XIII. 15. Pamětní deska Dr. Tůmy
MUDr. Svatomír Tůma (1870-1911) pocházel z Havlíčkova Brodu, roku 1888 maturoval na
českobudějovickém Jirsíkově gymnasiu a o devět let později se vjihočeské metropoli usadil jako
praktický lékař. Pracoval aktivně v Budivoji a dalších spolcích, byl členem městského
zastupitelstva. Nejvíce zásluh si získal jako předseda místního odboru Národní jednoty
pošumavské, pomáhal zakládat veřejné knihovny na jihočeském venkově a podpořil i rozvoj
českobudějovické knihovny.
Místní odbor Národní jednoty po šumavské v Českých Budějovicích nechal na památku svého
někdejšího předsedy zřídit desku, k jejímuž odhalení na fasádě Besedy došlo v dopoledních
hodinách 9. září 1934, u příležitosti padesátého výročí odboru. Slavnostní řeč pronesl prof.
Rudolf Strnad, načež ředitel měšťanské školy František Strašpytel převzal desku do péče Besedy
a Dr. Karel Tůma poděkoval za její zřízení jménem celého příbuzenstva 57). Pamětní deska
visela napravo od vchodu tak, aby tvořila protiváhu desce Aloise Rašína, umístěné po levé straně,
a aby průčelí působilo uceleným dojmem. Tomuto účelu se přizpůsobila také její úprava a
rozměry, které vycházely z velikosti starší Rašínovy desky 58). Tůmova pamětní deska byla
zhotovena ze světlého mramoru a měla rozměry 80 x 120 cm. Její horní část nesla kulatou
bronzovou plaketu o průměru zhruba 47,5 cm s reliéfním portrétem Dr. Tůmy, kterou vytvořil
medailér Josef Šejnost. Plaketa měla opis: MUDR * SVATOMÍR * TŮMA * * * 1870 * + *
1911 a pravděpodobně také signaturu autora. Ve spodní části desky se nacházel nápis, sestavený
z kovových písmen o výšce 6 cm:
OBĚTAVÉMU A
VYNIKAJÍCÍMU
NÁRODNÍMU
PRACOVNÍKU
SVÉMU PŘEDSEDOVI
Při dolním okraji pamětní desky byl drobnějším písmem vyryt nápis: ODB.NÁR.JEDN.POŠUMAVSKÉ.V.Č.BUDĚJOVICÍCH.R.1934. Deska byla připevněna pomocí čtyř velkých šroubů

v rozích, jejichž hlavice zakrývaly ozdobné kovové kryty. Pamětní deska MUDr. Svat. Tůmy
byla zlikvidována v letech nacistické okupace a po osvobození se ji nepodařilo již obnovit 59).

XIII. 16. Pamětní deska Josefa Mrňávka
Josef Mrňávek (1852-1929), pardubický rodák, středoškolský profesor matematiky a fyziky,
působil nejprve na reálce ve svém rodišti. Když byla roku 1884 založena česká reálka v Českých
Budějovicích, stal se Mrňávekjejím ředitelem, zasloužil se v počátcích významně o její rozvoj
a v roce 1893 také o stavbu nové školní budovy na rohu dnešních ulic Fráni Šrámka a Karla
Weise. Pečovalo odbornou úroveň profesorského sboru, dobrou pověst školy i jejích absolventů
a založením studentské nadace podpořil nemajetné žáky. Roku 1909 složil svoufunkci, aby strávil
léta zaslouženého odpočinku v Praze- Vinohradech, kde také zemřel.
Již týden po Mrňávkově smrti zavěsil profesorský sbor v prostorách české reálky jeho podobiznu, v příštích letech potom vznikla myšlenka zřídit prvnímu řediteli a spoluzakladateli ústavu
zvláštní pamětní desku. K jejímu odhalení došlo u příležitosti padesátého výročí vzniku reálky,
v nedělní dopoledne 9. září 1934, a to současně s odhalením bronzové bysty JUDr. Augusta
Zátky. Komorní slavnost za účasti žáků, absolventů a profesorů ústavu, členů rodiny Zátkovy,
zástupců škol, úřadů, vojska a spolků zahájil po vystoupení pěveckého sboru Hlahol ředitel
reálky Julian Svoboda, jenž vylíčil obětavou činnost svého předchůdce Josefa Mrňávka. Na
schodišti školy potom bylo odhaleno Zátkovo poprsí i Mrňávkova pamětní deska, kterou zhotovil
někdejší žák české reálky, architekt a profesor zdejší státní průmyslové školy Josef Kotlář.
Jménem slavnostního výboru ji řediteli Svobodovi předal ing. Dr. Jindřich Keller 60). O podobě
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ani dalších osudech Mrňávkovy pamětní desky není nic bližšího známo. Pravděpodobně byla
odstraněna v letech nacistické okupace a na chodbě bývalé reálky v dnešní ulici Fráni Šrámka
č. 9 po ní neshledáváme žádné stopy.

XIII. 17. Pamětní deska Josefa Braniše
Josef Braniš (1853-1911) pocházel z Brandýsa nad Labem a zájem o historické památky ho při
vedl na životní dráhu středoškolského profesora českého jazyka a dějepisu. Působil nejprve na
kutnohorské reálce, mezi lety 1886-1908 na české reálce v Českých Budějovicích a později
v Kladně. Proslul jako vynikající znalec především středověkého umění, napsal monografii
o klášteře ve Zlaté Koruně, několik spisů o slovanském osídlení Doudlebska a sestavil také svazek
"Soupisu památek" pro českobudějovický okres. Z Braniše-samouka se stal uznávaný vědec se
značnou autoritou, přestože některé jeho vývody byly novějším bádáním překonány.
Stejně jako pamětní deska ředitele Josefa Mrňávka, byla také Branišova deska odhalena v rámci
oslav padesátiletého trvání české reálky. Stalo se tak na svátek sv. Václava 28. září 1934 a hlavním řečníkem při odhalení byl malíř prof. Adolf Trager, jenž vyzdvihl bohatou vědeckou činnost
oslavence. Za doprovodu tónů sboru "Sláva Tobě, velký Slávy synu", předneseném Pěveckým
sdružením Foerster, došlo k vlastnímu odhalení desky, kterou pak ing. Dr. Jindřich Keller
jménem slavnostního výboru předal řediteli ústavu Julianu Svobodovi. Za projev vděčnosti
nakonec poděkoval ing. Dr. Pospíšil, příbuzný zesnulého profesora Josefa Braniše. Aktu odhalení
se zúčastnila mimo jiné vdova po oslavenci.
Branišovu desku, stejně jako Mrňávkovu, vytvořil českobudějovický architekt Josef Kotlář.
Nesla nápis: "Na tomto ústavě působil jako profesor od r. 1886-1907 Josef Braniš, badatel
v dějinách výtvarného umění historických krajů jihočeských a konservátor" 61). Visela na chodbě
školní budovy v nynější ulici Fráni Šrámka č. 9. Její další osudy neznáme, pravděpodobně i ona
zmizela v létech nacistické okupace.
XIII. 18. Pamětní deska Bohuslava Jeremiáše
Bohuslav Jeremiáš (1859-1918) byl vynikající hudební skladatel a pedagog, původem z východních Čech. Později se usadil v Českých Budějovicích, kde působil od roku 1906 až do své smrti
jako ředitel české matiční hudební školy a zasloužil se o stavbu nové školní budovy na rohu ulic
Otakarovy a Skuherského. Ústav dosáhl za Jeremiášova vedení značného věhlasu a hovořilo se
o něm jako o jihočeské konservatoři. Sám Bohuslav Jeremiáš složil množství písní, sborových
i klavírních skladeb a stal se v pravém slova smyslu organisátorem hudebního života ve městě.
Myšlenka zřídit Bohuslavu Jeremiášovi pamětní desku se v Českých Budějovicích zrodila
pravděpodobně u příležitosti desátého výročí smrti tohoto skladatele. Vzešla z řad Pěveckého
sdružení Foerster, které ji jako člen Pěvecké župy českobudějovické Jeremiášovy také
realisovalo. Není vyloučeno, že původní představy byly poněkud velkolepější, neboť v pokladní
knize sdružení se zpočátku setkáváme s příspěvky na "Jeremiášův pomník". Jako první k tomuto
účelu složil částku ve výši 100 korun pozdější předseda sdružení ing. Ladislav Vávra ajeho
příkladu následovali učitelé hudby, ale také různá hudební tělesa z celých jižních Čech. Sbírky
probíhaly na zábavách a vzpomínkových večírcích. Za účelem shromažďování prostředků na
Jeremiášovu pamětní desku otevřeli představitelé Pěveckého sdružení Foerster u Záložny
českobudějovické zvláštní konto, z něhož potom vzcházely značné úroky 62). Sdružení také na
základě žádosti získalo dne 23. července 1928 souhlas městského zastupitelstva se zřízením
pamětní desky 63).
Teprve za předsednictví ing. Ladislava Vávry se v letech 1935-1936 pod vlivem zvýšené propagace podařilo navršit dostatečné množství finančních prostředků od soukromníků i pěveckých
spolků z celé republiky. Příspěvková akce zintensivnila zejména začátkem března 1936 - do
června téhož roku se ve fondu určeném na zřízení desky sešlo celkem 6.592,10 Kč 64).
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Ještě

krátce před polovinou března 1936 byla učiněna některá opatření: jednak došlo k úpravě
zamýšleného osazení desky tak, aby netrpěla dešťovou vodou a zároveň aby lépe
esteticky působila, jednak byl za materiál kjejí výrobě namísto leštěného travertinu zvolen
přírodní. V této době se však již přípravné práce chýlily ke svému závěru.
Ve dnech 28.-29. března 1936 pořádalo Pěvecké sdružení Foerster u příležitosti patnáctého výročí své existence slavnost, jejíž součástí bylo připomenutí osobnosti Bohuslava Jeremiáše a koneč
ně také předání jeho pamětní desky veřejnosti. Vlastnímu odhalení předcházel slavnostní koncert,
jehož program sestával výhradně z Jeremiášových skladeb a proběhl v sobotu 28. března 1936
večer v sále Besedy. Podílel se na něm i zdejší filharmonický orchestr a zúčastnilo se ho několik
významných hostů. Nejdůležitější bod slavnosti - odhalení desky - se konal následujícího dne,
v nedělní dopoledne 29. března 1936, pod protektorátem okresního úřadu, městského úřadu,
okresního osvětového sboru a Pěvecké župy českobudějovické Jeremiášovy 65).
Teprve po zaplacení veškerých výdajů spojených s Jeremiášovou oslavou mohlo být začátkem
července 1936 provedeno vyúčtování: náklady na pořízení desky dosáhly výše 6.340,85 Kč,
zatímco uspořádání koncertu a další organisační záležitosti přišly na 2.899,55 Kč. Na příslušném
kontě v Záložně českobudějovické zůstal ještě poměrně vysoký obnos, obohacený o úroky
a opožděné peněžní dary. Těchto prostředků bylo využito ke zřízení "Fondu na udržování desky
B. Jeremiáše" 66).
Pamětní deska byla umístěna na fasádě hudební školy, směrem do Otakarovy ulice, na prvním
širším meziokenním pilíři z pravé strany; výška osazení byla dána tak, aby přímka spodního
okraje okna procházela horní hranou desky. Za materiál k její výrobě posloužil slovenský
travertin šedého zabarvení, tloušťka desky činila 3 cm. Na její přední ploše byl připevněn vysoký
bronzový reliéf Bohuslava Jeremiáše a bronzová písmena skládající nápis:
původně

Bohuslavu Jeremiášovi
1859
1918
hudebnímu skladateli P. S. Foerster.
Vlastní kamennou desku vyrobil a odborně osadil zdejší kamenický závod Josefa Křivánka,
zatímco Jeremiášův reliéf a písmena nápisu odlila podle předlohy sochaře Josefa Václava Švarce
českobudějovická firma Adolf Lopatář 67).
Podle svědectví z poválečného tisku byla Jeremiášova pamětní deska zničena v době nacistické
okupace, přičemž travertinový podklad se zachoval v městském museu 68). Necelé tři roky po
osvobození však Pěvecké sdružení Foerster, vedené předsedou Janem Bízkem, učinilo potřebné
kroky k obnově desky. Stalo se tak v návaznosti na vzpomínkovou akci, která proběhla 18. ledna
1948 ke třicátému výročí smrti Bohuslava Jeremiáše u jeho hrobu. Aby získali dostatečné množství finančních prostředků, rozeslali představitelé pěveckého sdružení ve dnech 21. až 28. ledna
1948 svým příznivcům žádosti o podporu. Mezitím - 24. ledna - byla objednána renovace desky
u zdejší kovolitecké firmy Adolf Lopatář, jíž po smrti původního majitele vedl Bohuš Váňa 69).
Zejména během prvních dvou měsíců roku se scházely početné peněžní dary 70). Začátkem února
1948 přispěl okresní národní výbor částkou 3.000 korun, o dva měsíce později místní národní
výbor přislíbil, že náklad na umístění desky uhradí město 71). Na přelomu dubna a května již
bylo známo, že k odhalení desky dojde na podzim 1948. Pěvecké sdružení Foerster k tomu
podniklo patřičné kroky: vyčlenilo ze spolkového majetku 3.900 korun, 10. září poděkovalo
městskému museu za uschování desky a pověřilo národní správu zasilatelské firmy Ferus, aby
desku převezla do dílny kameníka Křivánka. Tím ovšem písemné zprávy o přípravě desky končí
- během podzimu pak byly navraceny některé finanční příspěvky 72). Lidé, kteří v té době žili
v okolí hudební školy, si nevzpomínají, že by zde Jeremiášova pamětní deska v poválečné době
visela. Z těchto skutečností lze vyvodit závěr, že k plánovanému odhalení desky nakonec
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nedošlo, patrně pod vlivem nastalé politické situace. Na přelomu let 1948 a 1949 došlo k reorganisaci Pěveckého sdružení Foerster a k poslednímu prosinci 1950 spolek zanikl začleněním
do závodního klubu ROH Českobudějovických energetických rozvodných závodů 73).

XIII. 19. Pamětní deska Slovanské lípy
Na jaře revolučního roku 1848 vznikla v Českých Budějovicích pobočka českého vlasteneckého
a politického spolku Slovanská lípa, jejímž předsedou se stal Hynek Zátka a dalším významným
představitelem kaplan P. Antonín Krejčí. Hlavním posláním tohoto prvního českého spolku
v našem městě byla ochrana konstitučních zákonů a kulturně osvětová činnost, Slovanská lípa
sdružovala kolem 150 členů. Schůze se konaly mimo jiné ve Vrtičkově výletním hostinci na okraji
Čtyř Dvorů, jemuž se později začalo říkat "u Slovanské lípy". Tady také představitelé spolku
vysadili symbolický lipový stromek. Po změně politických poměrů ve státě Slovanská lípa
začátkem září 1849 zanikla.
Od roku 1886 působil ve Čtyřech Dvorech místní odbor Národní jednoty pošumavské, jehož
cílem se stala především podpora českého školství a české kultury v místě. Členové odboru
věděli o někdejší existenci vlasteneckého spolku Slovanská lípa, počátkem třicátých let 20. století
se o jeho osudy začali blíže zajímat a vyústěním jejich snah se stalo rozhodnutí zřídit na bývalém
Vrtičkově hostinci pamětní desku. Vstříc tomuto záměru vyšla i majitelka hostince, správa
schwarzenberského pivovaru v Protivíně, která nechala dle přání pořadatelů upravit fasádu
objektu.
K odhalení desky došlo 28. června 1936, u příležitosti padesátého výročí vzniku místního odboru
Národní jednoty pošumavské. Po slavnostní valné hromadě se účastníci odebrali před hostinec,
kde nejprve promluvil starosta obce a zároveň předseda odboru Václav Veber, historii Slovanské
lípy přiblížil prof. Rudolf Strnad a pěvecký sbor Národní jednoty po šumavské nakonec zapěl
státní hymnu. Slavnosti byl kromě jiných přítomen vnuk Hynka Zátky JUDr. Vlastislav Zátka,
deputace českobudějovického odboru jednoty v čele s Dr. Karlem Tůmou a místopředsedou
Ferdinandem Vydrou, skupina Národní gardy z Českých Budějovic a zástupci četných místních
spolků 74).
Pamětní deska Slovanské Lípy zmizela v období nacistické okupace, ale po válce se jí podařilo
získat zpět a roku 1946 znovu odhalit. Bronzová deska o rozměrech 100 x 50 cm visela potom až
do roku 1999 na budově bývalého čtyřdvorského hostince "U Slovanské lípy" v Husově třídě
č. 21. V roce 1999 byla zahájena rekonstrukce objektu a památkový ústav povolil desku na
přechodnou dobu sejmout s podmínkou, že bude po dokončení oprav vrácena na původní místo;
jak se dalo očekávat, k navrácení nedošlo a deska zmizela neznámo kam.
Pamětní deska nesla nápis:
V TOMTO DOMĚ KONALY SE R. 1848 SCHŮZE
PRVNÍHO STŘEDISKA ČESKOBUDĚJOVICKÝCH
VLASTENCŮ "SLOVANSKÉ LÍPY"
ZA VEDENÍ HYNKA ZÁTKY
VĚNOVAL ODBOR N.J.P. VE ČTYŘECH DVORECH
V ROCE 50. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ
1886 - 1936

XIII. 20. Bysta presidenta Edvarda Beneše
Edvard Beneš (1884-1948), český politik, spoluzakladatel československého státu, 1918-1935
ministr zahraničí, později president Československé republiky.
Bysty státníka, stejně jako jeho obrazy, se mohly nacházet prakticky na každém úřadě či v každé
škole, a nelze je proto pojímat do soupisu pomníků. Zmíníme proto pouze jedinou, o které je

208

známo, že byla oficiálně odhalena se všemi "pomníkovými" poctami a měla navíc vztah k názvu
budovy. Jedná se o českobudějovickou obchodní akademii, jež se svolením presidenta republiky
Dr. Edvarda Beneše ze dne 28. června 1937 mohla nosit jeho jméno. V neděli 12. prosince 1937
potom proběhlo odhalení Benešovy bysty ve školní budově v Doudlebské (dnes Dukelské) ulici.
Slavnostního aktu se zúčastnil starosta města JUDr. Alois Neuman a také ministr školství Dr.
Emil Franke 75). Podobný případ bychom zaznamenali v nedaleké III. měšťanské škole, která
nesla jméno prvního československého presidenta a v níž bylo na čestném místě postaveno
Masarykovo poprsí.
O podobě bysty Dr. Edvarda Beneše, která nepochybně vzala za své s počátkem nacistické
okupace, nejsme zpraveni. Pravděpodobně stávala na na chodbě v prvním patře školní budovy,
kde se dosud zachovala zvláštní konsola vyčnívající ze zdi. V objektu dnes sídlí základní škola.

XIII. 21. Pomník M. R. Štefánika
Milan Rastislav Štefánik (1880-1919), slovenský astronom, za první světové války důstojník
francouzského letectva, spolupracovník T G. Masaryka a Ed Beneše, první československý
ministr vojenství. Tragicky zahynul při návratu do vlasti.
Pouze z několika dobových fotografií a útržkovitých zpráv víme, že před vchodem do dělostře
leckých kasáren ve Čtyřech Dvorech existoval ve třicátých letech 20. století nevelký pomník
Milana Rastislava Štefánika. Je pravděpodobné, že kjeho odhalení došlo v rámci velkých
Štefánikovských oslav, které probíhaly v Českých Budějovicích začátkem května 1929 k desátému výročí tragické smrti tohoto československého státníka. Když se na podzim 1934 konalo
ve čtyřdvorských kasárnách slavnostní předání plukovní standarty, bylo na programu mimo jiné
pokládání věnců ke Štefánikovu památníku. Jednoduchý pomník měl podobu vztyčeného kvádru
s připevněnou pamětní deskou M. R. Štefánika a za ním rostla tzv. "Lípa svobody", vysazená na
paměť vzniku samostatného státu. Pomník zcela jistě nepřežil nacistickou okupaci a ani po
skončení druhé světové války se jej zřejmě nepodařilo obnovit. Stával před někdejším hlavním
vchodem do čtyřdvorských kasáren, tedy na okraji nynějšího parku při Husově třídě, proti budově
dnešní knihovny pedagogické fakulty.

XIII. 22. Pamětní deska zakladatelům skautingu
Roku 1911 byl z Kutné Hory do Českých Budějovic přeložen báňský rada Karel Kepka, jehož
synové Karel (* 1899), Jaroslav (* 1900) a Bohuslav, společně s osmi dalšími chlapci - většinou
studenty - tu začátkem února 1916 založili první skautskou družinu zvanou "Vydry". Kepkova
rodina bydlela ve zvýšeném přízemí činžovního domu v tehdejší Haasově ulici na Pražském
předměstí (dnes Fráni Šrámka č. 18).
U příležitosti třicátého výročí této události navrhl tehdejší okresní náčelník Felix Čihák
skautskou přezdívkou zvaný "Fíza" - zřídit na domě bratří Kepkových pamětní desku.
Mramorová deska byla odhalena koncem září 1946, v rámci skromných jubilejních oslav 76).
Měla rozměry zhruba 80 x 50 cm a nesla vyrytý prostý nápis:
První
schůzka čb. junáků

6. II. 1916
Na fasádě budovy je vedle vchodových dveří dosud patrná čtveřice
mohou být pozůstatkem právě této desky.
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dřevěných špalíků,

které

XIII. 23. Pamětní deska P. Jaroslava Macka
Jaroslav Macek (1889-1947), katolický kněz, katedrální vikarista a konsistorní rada. Jako
krajský předseda Československé strany lidové a župní starosta tělovýchovné jednoty Orel se
významně zasloužil o výstavbu Jirsíkova národního domu na Lannově třídě v Českých
Budějovicích. Představitelé města Českých Budějovic ocenili Mackovu činnost v roce 1946
čestným občanstvím.

Na modelu pamětní desky P. Jaroslava Macka pracoval českobudějovický sochař František
Mrázek již během nacistické okupace, v roce 1944. Téhož rokuji také dokončil. K odhalení
desky došlo po Mackově smrti a za nejvhodnější místo byl vybrán Jirsíkův národní dům. Tam
visí dodnes na stěně proti hlavnímu schodišti, vedle vstupu do restaurace Vatikán.
Mackova pamětní deska má kruhový tvar o průměru 60 cm, uprostřed spatříme nízký reliéf s
podobiznou a kolem opis: P . JAROSLAV MACEK. Ke spodní části je připojena ještě obdélná
deska s nápisem:
SPOLUZAKLADATEL JIRSÍKOV A NÁR. DOMU
* 11. 2.1889 + 10.2.1947

XIII. 24. Pamětní deska Jaroslava Haška
Český spisovatel a humorista Jaroslav Hašek (1883-1923) narukoval začátkem roku 1915
k českobudějovickému 91. pluku, jenž sídlil ve zdejších Mariánských kasárnách. Svou vojenskou
službu si zpříjemňoval častými návštěvami hostincú a vinou své náklonnosti k alkoholu i neuctivého chování k velitelúm si vysloužil označení za "politicky nespolehlivého pod/ukáře
a podvodníka". Během svého budějovického pobytu poznal několik dústojníkú, jejichž jména
i příběhy později použil při psaní světoznámých "Osudú dobrého vojáka Švejka". Na počátku
května 1915 Hašek opustil s 12. náhradním praporem České Budějovice, odcestoval do
rakouského Brucku a později na ruskou frontu.
Haškovská tradice se v Českých Budějovicích udržela a odrazila se například v pořádání různých
večírků ke spisovatelovým výročím nebo v pojmenování jedné ze zdejších ulic jménem Jaroslava
Haška. Péčí českobudějovické posádky byla 24. dubna 1959 odhalena bronzová pamětní deska,
a to na průčelí Mariánských (v té době ovšem Švermových) kasáren na začátku Pražské třídy, kde
Hašek kdysi sloužil 77). Deska o rozměrech 70 x 50 cm má v horní části Haškovy iniciály JH,
podložené reliéfem ratolesti, u spodního okraje malý reliéf pěticípé hvězdy a mezi tím nápis:
V TĚCHTO KASÁRNÁCH KONAL
V ROCE 1915 VOJENSKOU SLUŽBU
AUTOR DOBRÉHO VOJÁKA ŠVEJKA
ČESKÝ SPISOVATEL
JAROSLAV HAŠEK

XIII. 25. Pamětní deska a nerealisovaný pomník Ondřeje Puklice
Ondřej Puklice ze Vztuh (kolem 1410-1467), zámožný českobudějovický měšt'an, majitel několika
nedalekých vesnic a tvrze Vztuhy. Mezi lety 1438-1467 byl nejméně jedenáctkrát zvolen
purkmistrem a stal se vúbec prvním doloženým Čechem, který zastával tento nejvyšší úřad ve
městě. Jako stoupenec českého krále Jiřího z Poděbrad měl v katolických Českých Budějovicích
celou řadu politických odpúrcú, jimiž byl nakonec 25. května 1467 ve svém domě zavražděn.
Na tomto místě se vrátíme poněkud hlouběji do historie, až na počátek 20. století, abychom
sledovali snahu českobudějovického poštovního úředníka Františka Miroslava Čapka o postavení
pomníku zavražděnému purkmistrovi Ondřeji Puklicovi. Čapek, lišovský rodák, původním
povoláním učitel a zároveň nadšený amatérský historik, se v prvních letech tohoto století zabýval
především postavou legendárního zbudovského rychtáře Jakuba Kubaty a jeho snaha vyvrcholila
roku 1904 zřízením pomníku na místě, kde byl Kubata podle pověsti popraven. Povzbuzen tímto
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úspěchem, rozhodl se F. M. Čapek založit "Spolek pro postavení pomníku Ondřeji Puklicovi ze
Vztuh v Českých Budějovicích". Myšlenka vznikla jako bezprostřední reakce na volební vítězství
zdejších Čechů při komunálních volbách, které proběhly 6. - 14. listopadu 1906 a při nichž čeští
zástupci získali většinu ve třetím volebním sboru.
V poslední den roku 1906 byly Čapkem sestaveny spolkové stanovy, v nichž je poněkud
anachronickou formulací uvedeno, že hlavním účelem spolku ''jest zříditi pomník neb pamětní
desku dne 25. května 1467 zemřelému českému primátoru česko-budějovickému Ondřeji
Puklicovi ze Vztuh a sice za zásluhy o národohospodářský rozvoj a samostatnost královského
horního města Českých Budějovic". Mohli bychom tu polemisovat o adekvátnosti termínu
"národohospodářský rozvoj" pro období 15. století nebo o titulu "horní město", který byl Českým
Budějovicím přiznán teprve roku 1620, ale není to účelem této stati. F. M. Čapek předpokládal,
že peníze na zřízení Puklicova pomníku se podaří získat jednak z členských příspěvků a dobrovolných sbírek, jednak pořádáním osvětových přednášek, slavností, zábav i jiných společenských
akcí, vydáváním tématických tiskovin a podobně. Stanovy dále řešily otázku členství, správy
a veškeré další organisační náležitosti, které byly nutným předpokladem ke schválení spolku.
Přestože se František Miroslav Čapek sám prohlásil za předsedu zařizovacího komitétu, zdá se,
že byl jediným, kdo založení spolku připravoval.
Počátkem roku 1907 Čapek diskutovalo této věci s JUDr. Augustem Zátkou, který však případ
né zřízení pomníku Ondřeje Puklice nepovažoval za účelné. F. M. Čapek se patrně cítil dotčen
a na rubovou stranu stanov poznamenal: "Nedošlo k ustavení spolku, když mi Dr. Zátka nadhodil,
že jsou 'zasloužilejší' lidé!". Snaha o postavení Puklicova pomníku tedy zanikla v samotném
zárodku, což mimo jiné svědčí o nesporné autoritě, jaké se Zátka v Českých Budějovicích těšil
78). Čapkovo úsilí nedospělo dál než k počáteční fázi a zůstávalo pouhou abstraktní myšlenkou.
Chyběla zatím konkrétní představa o rozměrech, uměleckém zpracování i umístění případného
pomníku.
Muselo uplynout šest desítek let, než byla někdejší myšlenka Františka Miroslava Čapka
vzkříšena a dočkala se realisace, byť poněkud skromněj ší, než si původně iniciátor představoval.
Návrh na zřízení pamětní desky Ondřeji Puklicovi podal v říjnu 1966 tehdejší předseda komise
školství a kultury při městském národním výboru František Vondráček. Deska měla být odhalena
v květnu 1967, tedy přesně 500 let po smrti purkmistra Puklice 79). Na základě usnesení rady
městského národního výboru z 19. října 1966 předložil akademický sochař František Mrázek
začátkem následujícího roku k posouzení několik ideových návrhů, členové rady potom ve svém
zasedání 1. února 1967 jeden z nich vybrali a doporučili k realisaci 80).
Protože se během přípravy nevyskytly žádné další komplikace, mohla být Puklicova pamětní
deska 4. června 1967 odhalena. Osudy zavražděného primátora přiblížil historik a ředitel Jihočes
kého muzea Karel Pletzer, načež předseda školské a kulturní komise František Vondráček převzal
desku do péče města. Slavnost měla komorní ráz, zúčastnili se jí pouze tři představitelé městské
ho národního výboru a "náhodní chodci přivolaní hudebními fanfárami". Vina za tuto nepatrnou
účast byla přičítána nedostatečné popularisaci akce v tisku a na plakátovacích plochách 81 ).
Pamětní deska Ondřeje Puklice, umístěná na domě v Krajinské ulici č. 2, kde zavražděný
purkmistr bydlel, je zhotovena z laminátu s příměsí bronzu, a má rozměry 113 x 71 cm. Většinu
plochy zaujímá výrazný reliéfležícího zraněného purkmistra, za nímž stojí hlouček jeho
ozbrojených vrahů. Pozadí celému výjevu tvoří řada šesti gotických měšťanských domů. Nápis
při spodním okraji desky zní:

V TOMTO DOMĚ ŽIL PURKMISTR ONDŘEJ PUKLI CE
ZE VZTUH, UBITÝ ODPŮRCI V KVĚTNU 1467
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XIII. 26. Pamětní deska na starém českém gymnasiu
V šedesátých letech 19. století se začal stupňovat politický, hospodářský i kulturní zápas mezi
oběma nejdůležitějšími budějovickými národnostmi - Čechy a Němci. Městská správa zůstávala
převážně v německých rukou a vyučovacím jazykem na většině zdejších škol byla němčina.
Záleželo proto především na organisačních schopnostech Čechů, zda dokážou vytvořit
odpovídající systém českého školství. Zcela mimořádným úspěchem se proto stal čin biskupa
Jana Valeriána Jirsíka, jenž roku 1868 v Českých Budějovicích založil české gymnasium.
Položení základního kamene i otevření budovy se stalo téměř národní slavností a tato událost
byla někdy připodobňována ke stavbě pražského Národního divadla.
U příležitosti stého výročí vzniku Jirsíkova gymnasia měla být na původní gymnasiální budově
zřízena pamětní deska. Její odhalení se původně plánovalo společně s oslavami jubilea na přelom
srpna a září 1968, do vrcholících příprav však zasáhl vstup vojsk Varšavské smlouvy a oslavy
musely být z politických důvodů odsunuty až na jaro následujícího roku 82).
Celý slavnostní den - 19. duben 1969 - byl vyhrazen pro schůzky někdejších studentů a profesorů gymnasia ve staré budově ústavu ve Skuherského ulici; na její fasádě došlo také v 17 hodin
k odhalení pamětní desky. Po úvodních fanfárách lesních rohů vyslechli účastníci báseň absolventa gymnasia Františka Macha "Zdravice", již přednesla jedna ze současných studentek.
Ředitel Jihočeského muzea Karel Pletzer potom přiblížil dějiny Jirsíkova gymnasia a nakonec
byla v přilehlém kostele sv. Václava sloužena slavnostní latinská mše na památku zemřelých
profesorů a studentů - jev, který v předchozích více než dvou desítkách let z "pomníkové"
historie Českých Budějovic úplně vymizel 83). Při této příležitosti také gymnasium znovu
obdrželo svůj staronový název "Jirsíkovo". Přestože již během školního roku1971/1972 byl ústav
přejmenován na "Gymnázium Karla Šatala", pamětní deska vydržela a visí na původní
gymnasiální budově dodnes 84) ..
Jedná se o laminátovou desku patinovanou na bronz, jejíž velikost činí 86 x 65 cm. Nese nápis:
V TÉTO BUDOVĚ BÝVALO
V LETECH 1868-1902
PRVNÍ ČESKÉ GYMNASIUM
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
KTERÉ ZALOŽIL ROKU 1868
VLASTENECKÝ BISKUP
JAN V ALERIÁN JIRSÍK

XIII. 27. Pomník Emy Destinnové
Ema Destinnová (1878-1930), významná česká operní pěvkyně, sopranistka, úspěšně vystupující
již od svých dvaceti let. Vrchol její umělecké kariéry spadá do let 1909-1916, kdy hostovala na
předních světových scénách. Na počátku první světové války zakoupila zámek ve Stráži nad
Nežárkou, kde potom strávila v ústraní zbytek svého života. Několikrát vystupovala také v Čes
kých Budějovicích a ve zdejší nemocnici zemřela.
V jubilejním roce 1990, kdy uplynulo šedesát let od úmrtí světoznámé pěvkyně v našem městě,
se podařilo splatit dluh vůči této osobnosti zřízením malého pomníku na nábřeží před budovou
Jihočeského divadla. Na žulový podstavec tu byla osazena bronzová bysta umělkyně, vytvořená
sochařkou a Štursovou žačkou Marií Jiráskovou. Slavnostní akt odhalení proběhl v sobotu 1. září
1990 a provedl jej předseda městského národního výboru Mojmír Prokop. Mezi hosty nechyběla
delegace Společnosti Emy Destinnové z Prahy, krajané z Lince a Pasova, místopředseda české
vlády Milan Lukeš, operní pěvci Katia Ricciarelliová a Peter Dvorský, delegace Národního
divadla a také jeden z mála žijících příbuzných slavné operní pěvkyně, který na slavnosti také
improvisovaně promluvil. Odhalení pomníku Emě Destinnové zároveň představovalo symbolic-
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kou tečku za generální rekonstrukcí staré budovy Jihočeského divadla, kterou od roku 1987
prováděl jugoslávský stavební podnik Hidrogradnja Čačak; ředitel této firmy Cvetko Cvetič proto
při této příležitosti předal řediteli divadla Janu Duškovi klíče od objektu. Jihočeské muzeum
uspořádalo současně výstavu pod názvem "Božská Ema" 85). Rokem 1990 počínaje, odehrává se
v Českých Budějovicích vždy na sklonku léta hudební festival Emy Destinnové s tradiční účastí
předních operních pěvců.
Pomník o celkové výšce 240 cm tvoří žulový podstavec, nesoucí zhruba v polovině své výšky
konzolu s bronzovou bystou Emy Destinnové. Samotná bysta je vysoká 51 cm a najejí zadní
straně spatříme autorskou signaturu "MARIE JlRÁSKOV Á". Kovová písmena, připevněná na
podstavci pod konzolou, tvoří jednoduchý nápis:
EMA DESTINNOV Á
* 26. 2.1878
+ 28. 1. 1930

XIII. 28. Bysta Karla Rodena
Karel Roden (1914-1992), rodák z jihomoravských Okříšek, nastoupil již v šestnácti letech
hereckou dráhu a působil postupně v různých divadlech v celé republice. Roku 1941 byl angažován do českobudějovického divadla, jemuž zůstal věrný s malými přestávkami až do své smrti
a stal se jedním z předních představitelů zdejší činohry.
Začátkem září 1993, u příležitosti prvního výročí úmrtí Karla Rodena, byla ve foyeru Jihočes
kého divadla odhalena jeho bysta, zhotovená v pražském ateliéru Petra Dvořáka podle staršího
modelu od českobudějovického sochaře a zároveň Rodenova přítele Františka Mrázka.
Slavnostního aktu se zúčastnili mimo jiné synové někdejšího herce Karel a Marian 86). Bysta
o výšce 35 cm spočívá na dřevěném podstavci, na jehož přední straně je připevněna malá kovová
destička s prostým nápisem:
KAREL RODEN
HEREC
* 1914 + 1992

XIII. 29. Pamětní deska otce a syna Maňákových
Jaroslav Maňák (1881-1965), středoškolský profesor matematiky a fyziky v Českých Budějovi
cích, průkopník letectví a automobilismu v jižních Čechách, spoluzakladatel Státní meteorologické stanice, Jihočeské astronomické společnosti a Masarykovy letecké ligy. Získal si rovněž
zásluhy o zřízení letiště v Plané u Českých Budějovic. Jeho syn Jiří Maňák (1916-1992) pod
vlivem svého otce již od mládí létal a na počátku druhé světové války odešel do Velké Británie,
kde se stal velitelem anglické jednotky. V padesátých letech byl pro svou někdejší příslušnost
k anglickému letectvu persekuován.
Necelé čtyři roky po smrti Jiřího Maňáka se z iniciativy Jihočeského muzea a Regionální
letecko-historické společnosti podařilo připomenout památku jeho ajeho otce Jaroslava vydáním
drobné publikace, ale také odhalením pamětní desky. Navrhl ji pracovník Jihočeského muzea Jan
Torok ve spolupráci s historikem Jiřím Petrášem a zhotovení bylo zadáno zdejší slévárně neželezných kovů v Jírovcově ulici. K odhalení došlo 20. září 1996 na rohovém domě v ulici Dr. Stejskala č. II (na fasádě v Široké ulici), u příležitosti 115. výročí narození prof. Jaroslava Maňáka a nedožitých osmdesátých narozenin Jiřího Maňáka. Vzpomínkového aktu se zúčastnili bývalí česko
slovenští zahraniční letci v Británii, zástupci Jihočeského muzea, velitelství letecké základny
v Plané a jiní. Vlastní sejmutí roušky s desky provedl za zvuku fanfár vojenské hudby další syn
profesora Jaroslava Maňáka, Josef.
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Kovová pamětní deska otce a syna Maňákových má rozměry 81 x 41 cm, při horním okraji nese
symboly Masarykovy letecké ligy, československých letců v Anglii a britského královského
letectva a reliéfní nápis zní:
V TOMTO ZDE SE
DOMĚ ŽIL NARODIL
JAROSLAV * 1881 JIŘÍ * 1916
MAŇÁK + 1965 MAŇÁK + 1992

PROFESOR JEDEN Z PRVNÍCH
STŘEDNÍCH ŠKOL JIHOČESKÝCH
ČESKOBUDĚJOVICKÝCH, PLACHTAŘŮ,
ZAKLADATEL ZA 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
JIHOČESKÉHO VELITEL BRITSKÝCH
SPORTOVNÍHO LETECTVÍ JEDNOTEK RAF
XIII. 30. Bysta operního pěvce Romana Kratochvíla
Roman Kratochvíl (1922-1960), rodák z Roudnice nad Labem, působil nejprve jako operní
režisér v Liberci a od roku 1954 jako sólista (tenor) v českobudějovickém divadle. Náležel v
padesátých letech k výrazným osobnostem zdejšího uměleckého souboru, jemuž zůstal věrný až do
své předčasné smrti. Bystu tenoristy Romana Kratochvíla vytvořil ve druhé polovině padesátých
let českobudějovický sochař František Mrázek. Její odlitek byl u příležitosti nedožitých
umělcových pětasedmdesátin v roce 1997 umístěn na chodbě ve druhém patře Jihočeského
divadla, kde ho 8. února 1997 slavnostně odhalil bývalý Kratochvílův kolega, operní pěvec
Stanislav Stolbenko. Bronzová bysta o výšce 37 cmje připevněna k malému hranolu z leštěné
žuly a spolu s ním stojí na dřevěném podstavci, přisazeném ke zdi. Čelní strana tohoto dřevěného
soklu nese kovovou destičku s nápisem:
Roman Kratochvíl
sólista opery J D.
*4.1.1922+5.6.1960

XIII. 31. Na památku persekuce z let 1948-1989
XIII. 31a. Pamětní deska obětem komunismu
Možnost postavení památníku obětem komunismu konsultovala Rada města Českých Budějovic
začátkem roku 1993 s Konfederací politických vězňů a dospěla k závěru, že by se i s ohledem na
finanční otázku nemělo jednat o monumentální pomník, ale spíše něco menšího a symbolického.
Názory na konkrétní podobu a na způsob hrazení nákladů se však od počátku lišily - uvažovalo se
mimo jiné o vyhlášení veřejné sbírky 87). Na zasedání zastupitelstva města Českých Budějovic
bylo 11. března 1993 vydáno prohlášení o uznání protikomunistického odboje. Město České
Budějovice zároveň vyzvalo k podobnému kroku ostatní jihočeské obce a slíbilo vytvořit
podmínky pro zřízení památníku obětem komunismu 88).
Úvahy začaly směřovat k možnosti postavit na některém z veřejných prostranství trojboký
jehlan, symbolicky věnovaný obětem 1., II. a III. odboje. Vysoké finanční náklady však odsunuly
realisaci takového projektu do nedohledna. Po dalších polemikách proto byla zdejší pobočkou
Konfederace politických vězňů a Úřadem města Českých Budějovic v roce 1995 zřízena prozatím
alespoň pamětní deska, zhotovená sochařem Ivanem Tláškem z tmavého dioritu a symbolicky
osazená na ohradní zdi českobudějovické věznice. Prostředky na úhradu této desky se podařilo
získat prostřednictvím peněžních darů na konto českobudějovické Nadace města pro kulturu
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a umění, část nákladu pokryl úřad města, českobudějovický K-klub a bývalí příslušníci PTP.
Pietní akt odhalení proběhl v odpoledních hodinách 5. května 1995. Úvodní řeč pronesl předseda
českobudějovické pobočky Konfederace politických vězňů František Poula, jenž také s desky
sňal roušku, dále primátor města Miroslav Beneš, předseda ústředí konfederace Stanislav Drobný
a generální vikář diecéze P. Václav Dvořák. Zřízení a odhalení pamětní desky obětem komunismu vyvolalo podle očekávání značnou polemiku nejen mezi obyvateli města, ale především mezi
politiky: po celý zbytek května probíhala na stránkách místního tisku zajímavá a místy velmi
ostrá diskuse, vedená především zdejším komunistickým zastupitelem Vojtěchem Filipem a bývalými politickými vězni, která doznívala ještě během léta.
Pamětní deska o rozměrech 121 x 92 cm visí přímo na nároží ulic F. A. Gerstnera a Goethovy.
Jejím hlavním motivem je reliéf mříže, skrze niž dopadá paprsek světla, zhotovený z pozlacené
mědi - jedná se o symbol nesvobody, utrpení a naděje. Spodní část desky nese nápis:
1948-1989
OBĚTEM KOMUNISTICKÉ ZVŮLE
A NÁSILÍ

XIII. 31h. Pomníček Josefa Charvátka
Josef Charvátek (1932-1955), hornický učeň, účastník protikomunistického odboje a politický
vězeň, byl v českobudějovické Nádražní ulici zabit příslušníky Státní bezpečnosti.
K připomenutí 37. výročí této události proběhl 17. května 1992 na hřbitově sv. Otýlie v Českých
Budějovicích pietní akt, spojený s odhalením malého Charvátkova pomníčku. Pořádaly jej
Konfederace politických vězňů, Klub angažovaných nestraníků a další organisace a jeho součástí
byla i zádušní mše, sloužená generálním vikářem P. Václavem Dvořákem ve hřbitovní kapli.
Prostý pomníček ve tvaru malého náhrobního kamene se nachází v zadní části hřbitova, u hlavní
komunikace po blíž hrobky rodiny Dlouhých. Má i se soklem výšku 101 cm a nese nápis:
JOSEF
CHARVÁTEK
* 2. ÚNORA 1932
+ 17. KVĚTNA 1955
ZAVRAŽDĚN PŘÍSLUŠNÍKY STB
K.P.V.Č.

deska JUDr. Vojtěcha Jandečky
Vojtěch Jandečka (1914-1973), původem Západočech od Nepomuku, absolvoval českobudějo
vické Jirsíkovo gymnasium a nastoupil na právnickou fakultu do Prahy. Zde ho zastihly události
roku 1939, kdy se aktivně podílel na organisaci studentských demonstrací proti nacistické
okupaci. Následné věznění v koncentračním táboře Oranienburgu podlomilo Jandečkovo zdraví,
což bylo později také důvodem jeho předčasné smrti. Po osvobození patřil k čelným představite
lům studentského hnutí, v němž například pomáhal prosadit uznání 17. listopadu za Mezinárodní
den studentstva. V roce 1949 však byl zatčen a pro údajný zločin velezrady odsouzen na 20 let
odnětí svobody. Pro vážný zdravotní stav jej z vězení propustili, nábožensky založený Jandečka
se svých idejí nevzdal a až do smrti pracoval v ilegálním protikomunistickém odboji.
Na počest nedožitých 81. narozenin JUDr. Vojtěcha Jandečky se členové oblastního výboru
"Historické skupiny 17. XI. 1939" Svazu bojovníků za svobodu v Českých Budějovicích rozhodli
jednak vydat o něm drobnou životopisnou publikaci a jednak zřídit pamětní desku na Jirsíkově
gymnasiu, kde ve třicátých letech studoval 89). Byla odhalena 14. listopadu 1995 za účasti
několika významných hostů a s doprovodem gymnasiálního pěveckého sboru 90). Jandečkova
XIII. 31c.

Pamětní
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kovová pamětní deska je umístěna umístěna v prvním patře Gymnázia J. V. Jirsíka, na chodbě
vlevo od vchodu do ředitelny. Má rozměry 50 x 65 cm a nese nápis:
V TOMTO GYMNASIU V R. 1936
MATUROVAL
JUDr. VOJTĚCH JANDEČKA
* 3. října 1914 + 28. července 1973
17. LISTOPADU 1939 BYL ZATČEN
A VĚZNĚN V KONCENTRAČNÍM TÁBOŘE
SACHSENHAUSEN
V R. 1949 BYL ZNOVU ZATČEN
A ODSOUZEN K 20.LETŮM VĚZENÍ
NEOHROŽENÉMU BOJOVNÍKOVI
ZA SVOBODU A DEMOKRACII
SVÉMU KAMARÁDOVI
VĚNUJÍ
SPOLUVĚZNI Z AKCE "17. LISTOPAD 1939"

XIII. 32. Pamětní deska nuceně nasazeným
Morální satisfakce v podobě pamětní desky se dočkali také všichni ti, kteří byli v letech druhé
světové války z území tehdej šího Protektorátu Čechy a Morava nasazeni na nucené práce do
Německa. Jednalo se přibližně o 650 tisíc lidí, většinou ročníků 1921-1924. Z nádraží v Českých
Budějovicích vyjelo celkem dvanáct transportních vlaků, přepravujících dohromady asi deset
tisíc lidí na území "Třetí říše". Právě proto také představitelé zdejšího Okresního svazu nuceně
nasazených zvolili vestibul českobudějovického železničního nádraží více než půl století po
skončení druhé světové války jako vhodné místo k osazení pamětní desky. Její slavnostní
odhalení provedl 24. října 1996 za přítomnosti zástupců Okresního svazu nuceně nasazených
primátor města Miroslav Beneš - stalo se tak v den 55. výročí prvního transportu do Německa.
Pamětní deska, zhotovená zdejším kamenictvím Bumba, má rozměry 73 x 53 cm a nese nápis:
NA PAMÁTKU
VŠECH DEPORTOVANÝCH NA NUCENÉ
PRÁCE ZA 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
DO ŘíŠE - V ROCE 1939-1944
OKRESNÍ SVAZ
NUCENĚ NASAZENÝCH
ČESKÉ BUDĚJOVICE

XIII. 33. Socha Otakara Jeremiáše
Otakar Jeremiáš (1892-1962), hudební skladatel a dirigent, písecký rodák, syn významného
skladatele Bohuslava Jeremiáše. Jako dítě přesídlil s rodinou do Českých Budějovic, po studiích
učil na zdejší hudební škole a od roku 1918 byl po otcově smrti jejím ředitelem. Později se usadil
v Praze a po druhé světové válce se mimo jiné stal šéfem opery Národního divadla. V Jeremiášově rozsáhlém skladatelském díle bychom našli vedle oper také symfonie, melodramy, scénickou
i komorní hudbu.
Mezi lety 1986-1988 proběhla přeměna barokního kostela sv. Anny v Kněžské ulici na Koncertní síň Otakara Jeremiáše a v souvislosti s tím byla na jeho průčelí zasazena bysta Otakara Jeremiáše. Vytvořil ji českokrumlovský sochař Stanislav Zadražil. Protože se však podpůrná konzola
ukázala jako špatně ukotvená a celé dílo v důsledku toho jako nestabilní, musela být bysta po
několika letech opět sejmuta a uložena v depositáři.
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Nebyla to však jediná plastika, jejímž prostřednictvím chtělo město připomenout památku tohoto
hudebního skladatele: ve vestibulu v prvním patře historické radnice, před vchodem do obřadní
síně, nalezneme na podstavci sedící Jeremiášovu sochu, která se do Českých Budějovic dostala
vlastně náhodou. Vytvořila ji akademická sochařka Marie Zlatníková (1901-1985) v Praze již
krátce po druhé světové válce, a to na přání rodiny Jeremiášovy. Protože skladatel Jeremiáš byl
v té době již dosti nemocen a upoután na vozík, modelovala sochu přímo v jeho bytě. Sádrový
odlitek této plastiky potom spočíval v ateliéru sochařky, kde ho po svém návratu z emigrace roku
1990 nalezla její dcera MUDr. Jana Zlatníková. Asi v roce 1995 při návštěvě Českých Budějovic
zjistila, že Jeremiášova památka tu není nijak veřejně připomenuta, nechala proto umělecké dílo
své matky odlít do bronzu a na podzim 1996 je věnovala našemu městu. Ke slavnostnímu
odhalení sochy došlo 29. ledna 1997 za účasti primátora města Miroslava Beneše a s odborným
komentářem historika umění Vlastimila Tetivy a hudebního historika Milana Křížka. Bronzová
socha znázorňuje sedícího skladatele Otakara Jeremiáše, je vysoká 98 cm a spočívá na žulovém
podstavci o výšce 79 cm.
XIII. 34. Na památku největší povodně
České Budějovice postihla v minulosti celá řada katastrofálních povodní, jejichž příčinou byla
zvýšená hladina Vltavy a Malše. Jedna z největších přišla začátkem září 1888 a stala se
pohromou pro všechna místa ležící podél velkých řek. Přímo v Českých Budějovicích strhla jeden
most a další poškodila, odnesla s sebou plavební dříví uložené ve skladištích kolem břehů a na
ulicích stálo tolik vody, že se jezdilo na lod'kách.
Na památku této katastrofální povodně byly na několika místech do domovních fasád zasazeny
destičky s označením úrovně, kam až dosáhla hladina vody 91). Dodnes se zachovaly tři: na
soklu domu v Lannově třídě č. 13, v průjezdu na Senovážném náměstí č. 7 a na meteorologickém
sloupku před hlavní poštou.
První jmenovaná má rozměry 38 x 18 cm a nad šipkou, která vyznačuje přesnou výšku
povodňové hladiny, nese vytesaný nápis:
Wasserh5he
3. Sept. 1888.
Texty na dalších dvou destičkách jsou prakticky totožné, pouze s nepatrnými rozdíly a odlišným
typem písma. Tabulka v průjezdu na Senovážném náměstí je veliká 31 x 16 cm a destička na meteorologickém sloupku 31 x 13,5 cm. Posledně jmenovaná není na svém původním místě, neboť
meteorologický sloupek pochází až z roku 1925. Byla sem druhotně osazena pravděpodobně až
po druhé světové válce a pochází zřejmě z některého z objektů, zbořených v souvislosti s celkovou úpravou Senovážného náměstí v padesátých a šedesátých letech. Je možné, že se původně
nacházela na starých kasárnách městské policie před budovou Jihočeského muzea (zbořena roku
1965). Jako jediná ze zachovaných "povodňových" tabulek nese český text:

vÝŠKA VODY
3. ZÁŘÍ 1888.
Další destička s vyznačením výšky povodňové hladiny z roku 1888 existovala na budově
zájezdního hostince U zelené ratolesti v Husově třídě, na pravé straně severní fasády,
ale v současné době již není možné ji nalézt, neboť se při poslední rekonstrukci objektu ocitla
pod omítkou.

někdejšího

XIII. 35. Pomníčky tragických událostí
Čas od času se setkáváme s malými pomníčky na místech, kde došlo k nějaké tragické události,
při níž vyhasl lidský život. Tyto malé pomníky se od ostatních liší především svou skromností
a tím, že vznikly jako výraz hlubokého smutku pozůstalých. Jsou víceméně soukromou záležitostí, a věnujeme jim proto jen okrajovou zmínku.
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Měli bychom vlastně začít už u nešťastnou náhodou zastřeleného Šimona Plachého z Třebnice,
ale tornu byla věnována samostatná kapitola, stejně jako zahynulému parašutistovi Antonínu
Ježkovi. Připomeneme tedy alespoň pomníček sedmileté Aničky Hamlíkové z roku 1947, jenž
stojí za sídlištěm Vltava, v místech, kde z Husovy třídy odbočuje ulice U Hvízdala. Nové
pomníčky, vzniklé v průběhu osmdesátých a hlavně pak devadesátých let 20. století, souvisí
bohužel s rychlým rozvojem dopravy a prudkým nárůstem dopravních nehod. Proto je najdeme
zejména na kraji rušných komunikací nebo poblíž železničních přejezdů; na jejich přední straně
lze obvykle přečíst strohý nápis obsahující jméno a datum tragické události, někdy doplněný
o několik veršů či fotografii. Téměř nikdy tu nechybějí čerstvé květiny. Ve stručném výčtu
zmíníme například památníček žáka Jiřího Šísla (zahynul 1985) na náspu pražské trati při cestě
do Husovy kolonie, malý pomníček z roku 1993, ukrytý v křoví u Okružní silnice, vedle odbočky
ke dvoru Světlíku, dále pomníček Milana Žiga u Nádražní třídy naproti tančírně Lucerna (1995)
a smutnou bilanci doplnil v roce 1996 Václav Španinger, jehož předčasnou smrt připomíná
památníček u Husovy třídy ve Čtyřech Dvorech, poblíž výstaviště.
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SLOVNíČEK ODBORNÝCH A MÉNĚ ZNÁMÝCH VÝRAZŮ

BYSTA (též busta) - poprsí, plastické zobrazení osoby, zachycující pouze hlavu a ramena
CARRARSKÝ MRAMOR - bělostný jemnozrný italský vápenec vhodný na sochařské práce
CISELOVÁNÍ [cize-] - konečná úprava povrchu sochy odlévané z kovu, která odstraňuje stopy
lití; provádí se broušením zvláštními nástroji
LABRADORIT - velmi tmavá hrubozrná hornina, někdy s charakteristickým doužkováním
(barvoměnou)

OFERTA - nabídka, zpravidla při veřejné soutěži o nějakou významnější zakázku
PIEDESTAL - podstavec, sokl
PILASTR - dekorativní architektonický prvek, napodobující plochý, do zdi zapuštěný pilíř
PLATÓ (též plateau) - vodorovná plocha, mírně vyvýšená nad okolní povrch a tvořící základnu
pomníku
PLINTUS - podnožní deska, na které stojí vlastní socha; obvykle neoddělitelná součást plastiky
zajišťující její stabilitu
PORFYR - šedá nebo růžová jemnozrná vyvřelina vhodná pro kamenické práce
SOKL - podstavec
SPĚŽ - starší český výraz pro bronz
STAFÁŽ - drobné postavy nebo výjevy, které nejsou hlavním motivem uměleckého díla, ale
pouze jej oživují
SUBSKRIPCE - předem upsaný finanční dar, určený k pozdějšímu vyplacení
SYENIT - v kamenické terminologii tmavá leštitelná granitoidní hornina
ŠTOKOVÁNÍ - opracování kamene do rovných ploch s hrubším povrchem
VOLUTA - dekorativní prvek ve tvaru spirály
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