
III. BOHUNICKÉ SOCHY – TGM  

Stojí si a pozorují chodce a auta. Nehybní svědci našich uspěchaných životů. Co o nich 

víme? Zkusme se u nich společně po třetí zastavit.  

 

Ano, tak nějak podobně jsem začínal své dva předcházející 

příspěvky. Ale jsou bohunické sochy opravdu tak 

nehybné, aby byly tím protikladem k našim uspěchaným 

dnům? Poctivě musím přiznat, že tomu tak není. 

Bohunické sochy jsou v pohybu více, než je známo. 

Pozn.č.1: chtěl jsem původně napsat „zdrávo“, ale to se 

jaksi k jejich podstatě nehodí. Pohyb soch lze zaznamenat 

v průběhu delších časových období. A nemohou za to 

přirozeně samy. A přesněji pak ne „pohyb“, ale jejich 

přesuny z místa jednoho na místo druhé. 

Tedy k našim konkrétním případům. Socha sv. Jana 

Nepomuckého původně stála na nižším horizontu 

Červeného kopce nedaleko dnešního obchodního domu 

Kaufland. Odtud, z důvodu pokračující těžby cihelné 

hlíny, byla v roce 1953 přemístěna na dnešní stanoviště na 

ulici Lány. 

 

Blahoslavený Inocenc XI. přišel o svůj krásný výhled na Brno až v průběhu výstavby sídliště. 

Z původního stanoviště, v místě napojení ulic Havelková a Jihlavská, byl přestěhován, 

k tramvajové zastávce „Běloruská“. Ano, jmenované ulice se v minulosti spojovaly kousek 

nad zastávkou tramvaje „Krematorium“. Dodnes je tato bývalá spojnice Bohunic s městem 

Brnem v pozemkových mapách zřetelná. A lemovala ji třešňová alej… 

 

A nyní pomocí takto navozeného komentáře posouvám svůj 

seriál k bohunické soše třetí. Soše, která se z bohunických 

„napřesouvala“ asi nejvíce. Tou sochou je pomník prvnímu 

prezidentu prezidentovi - zakladateli Československé republiky 

Tomáši Garrigue Masarykovi. TGM jistě není třeba 

představovat. Pomníček se skládá ze štíhlého poměrně vysokého 

podstavce s vyrytým otiskem prezidentova podpisu a z vlastní 

portrétní bysty. Bohunická pocta TGM byla odhalena zhruba 

14 dnů před jeho úmrtím roku 1937. Je tedy asi tou poslední, 

která byla za života našeho prvního prezidenta k jeho slávě 

vystavěna. A tak Bohunice měly svou památku na prvního prezidenta uprostřed tehdejšího 

náměstí 1. května, později Morávkově náměstí, v blízkosti kapličky. Během nepřehledných 

událostí druhé světové války byl jednoho rána pomníček nalezen povalený. A bysta se ztratila 

neznámo kam. Obyvatelé Bohunic zbylý podstavec ukryli do ústraní. V roce 1947 byla 

památka na našeho prvního prezidenta znovu vztyčena, a to s nově odlitým portrétním 

poprsím. Pomník pak přečkává následnou politickou turbulenci i období „nereálného 

budování socialismu“. Koncem osmdesátých let minulého století však na náměstíčko reálně 

postoupila výstavba panelového sídliště. Opět nepřehledná situace a pocta TGM putovala na 

skládku stavebního dvora společnosti Pozemní stavby, která práce na sídlišti realizovala. Rok 

1990. Opět dalo by se říci, ne zcela přehledná situace. Ale již v březnu třetí odhalení. 



Pozn.č.2: zásluhou rozhodné iniciativy pana Pavla Vysloužila, tehdejšího člena zastupitelstva 

nově koncipované městské části. A psal se rok 1995, situace sice téměř přehledná, ale okolí 

pomníku je zatěžováno životem sídliště natolik, že bylo rozhodnuto o jeho dalším přemístění. 

Následuje nové slavnostní odhalení, tentokrát v azylu klidnějších zadních traktů ulice 

Běloruské. Pozn.č.3: v roce 1997 mizí z místopisu název Morávkovo náměstí. Rok 2008, 

plánují se úpravy prostoru mezi ulicemi Spodní a Rolnickou. Že by pomník očekával další, 

tentokrát zpětný pohyb Bohunicemi…? 

 


