
IV. BOHUNICKÉ SOCHY - Tulipán. 

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

víme? Zkusme se u nich společně po čtvrté zastavit. 

   

V tomto pokračování se dostávám k sochám, které byly „realizované“ při výstavbě 

bohunického sídliště. Tedy v minulosti ne příliš vzdálené. A zde se však projevuje časový 

paradox. Nic, nebo velmi málo je o nich známo. Často nejsou známí ani autoři, zmatená jsou 

jejich pojmenování, není zcela přesvědčivé koho, že vlastně majetkem jsou, a jsou-li vlastně 

ještě vůbec… Pátral jsem v majetkové evidenci naší radnice ale i v evidenci Odboru kultury 

magistrátu Brna. A z počátku to vypadalo vše dosti beznadějně… 

Úvodem si dovolím oživení dobových souvislostí. V rámci zástavby lokality „Brno-západ“ 

byla plánovači naplánována i sochařská výzdoba sídlištního areálu. A tak se rozběhlo soukolí 

zasedání návrhových, ideových a dalších komisí. Probíhala mnohočetná jednání mezi 

odbornými svazy a fondy zastřešujícími umělecké profese, označované tehdy jako „svobodná 

povolání“. To vše pod dohledem okresního a krajského výboru československé komunistické 

strany. Soutěžilo se, hodnotilo se, rušila se usnesení a nakonec se přidělilo. Pozn.1: Inu není 

tedy divu, že po roce 1989 archivní dokumentace zbylo pomálu…  

A tedy nyní k soše čtvrté. Je umístěna u budovy radnice městské části ze strany ulice 

Běloruská. V inventárním seznamu majetku MČ je k účetní ceně 350 000 korun připsáno: 

autor díla - Alfred Habermann; název 

„Květ“. Z rozsáhlé anglicko-německé 

obrazové publikace mapující dílo autora, 

lze autorství bezpečně potvrdit. A navíc lze 

zpřesnit i název díla. Nechť tedy do 

budoucna všichni víme, že se jedná o: 

„impresivní vnější květinovou skulpturu 

složenou z osmi ocelových stél pojme-

novanou jako TULIPÁN PŘÁTELSTVÍ“. 

Pozn.2: Přesný zápis pro ortodoxní 

lingvisty: Die Tulpe der Freundshaft / 

The Tulip of Friendship. 

„Družební“ přívlastek v pojmenování cibuloviny jistě napomohl pootevřít dvířka k její 

realizaci v sídlišti tenkrát nesoucí název Československo-sovětského přátelství. Pozn.3: I tak 

to musela být hodně silná a těžká ideová disputace, neboť tehdy byly v kurzu spíše rudé 

karafiáty…  

A prosím nechť do budoucna také víme, že železný tulipán 

vykul PAN KOVÁŘ! Z jeho obsáhlého uměleckého 

životopisu dovolte jen několik základních dat: 

Alfred Habermann se narodil roku 1930 v Jihlavě v česko-

německé rodině. Její kovářské kořeny sahají až do 

16. století. V roce 1985 se Alfred Habermann z Jihlavy 

odstěhoval do Německa. Následně jako profesor 

uměleckého kovářství, uznávaný a oceňovaný člen mnoha 

uměleckých asociací, procestoval celý svět. Učil v Itálii, 

v Rakousku, v USA. Stál u zrodu dnes již tradičního 

mezinárodního sympozia uměleckých kovářů konaného 

na hradě Helfštýn, známým pod názvem Hefaiston. V roce 

2002 „sochaři v železe, jenž mu bylo milenkou“ německý 

prezident za jeho pedagogickou práci předal Spolkový kříž 

„Za zásluhy“ …  



Jeho práce našly umístění v řadě zemí, a to nejen 

evropských. Tak například v roce 2005 získal velkou 

zakázku na bránu hotelu Dakota v americkém městě 

New Yourk. Pozn.4: A to přímo v místech, kde byl 

v roce 1980 zastřelen John Lennon, člen legendárních 

Beatles, a kde vdova Yoko Ono bydlí dodnes…  

Poslední dny svého života pracoval a žil v rakouském 

kovářském městečku Ybbsitz. Zde zemřel v dubnu 

2008 ve věku nedožitých 78 let. Rodinnou tradici 

přebral jeho syn David… 

Úvodní fotografie Tulipánu je z výše zmíněné 

publikace. Jak lze mimo jiné rozeznat, tehdy malá 

sazenička borovice vypadala pod pětimetrovým květem 

zcela přehlédnutelně. Dnes, když na místo zajdete, je již 

situace opačná. A to je dle mého velká škoda…  

 

 

Posledním, ale již nerealizovaným návrhem 

uměleckého kováře Alfreda Habermanna je kovaná lípa 

pro náměstí v Lipníku nad Bečvou. Plastiku dokončila 

v roce 2009 dílna náměšťského uměleckého kováře 

Pavla Tasovského… 

 

 

 

                   

 


