
V. BOHUNICKÉ SOCHY - Táta letadélko 

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

víme?. Zkusme se u nich společně zastavit…  

 

 

 

V tomto pokračování se dostávám k další soše, která byla vybrána při výstavbě našeho sídliště 

jako výzdoba jeho areálu. Je umístěna před nákupním střediskem Kavkaz na ulici Švermova. 

Pátrání v majetkové evidenci města Brna zpočátku nepřineslo žádný výsledek. Jen zmatek 

v pojmenování: Oráč, Přemysl oráč, Krasobruslař… Fotím a odesílám snímek s žádostí 

o pomoc při identifikaci uměleckému kováři panu Michnovi, jehož razítko jsem objevil 

vtištěno v publikaci o kováři Habermannovi, autoru plastiky „Tulipán“ z minulého dílu. 

Ty stopy ran kladivem v materiálu se mi zdají podobné jako na mnoha snímcích v knize. 

Že by další Habermann? Ne, mýlím se. Pan Michna dlouho neváhá a označuje za autora 

sochaře, výtvarníka a grafika pana Antonína Nového z blízkých Říčan. Získávám kontakt 

včetně telefonního čísla. Po domluvě využívám pozvání přímo do jeho domovského ateliéru. 

Ano, vzadu pod schodištěm je uprášený model naší skulptury. A jsou tu i jiné „realizace“. 

Většinou kov a barevné sklo. U stropu dílny se vznáší ocelový Fénix právě vzlétající 

z „chladnoucího popela“. V jeho temně rudém oku dopadnuvší paprsek slunce opakovaně 

rozžíhá dohasínající jiskru. Tepaná více než metrová křídla se opírají o nehmatatelný 

vzduch… Rozhovor plyne a já na sobě postupně zkouším i kuté šperky z titanu. Jsou lehké 

a „hřejí“. Šperky, které si sebou vozí modelky do Paříže… Náramky a přívěsky, které jsou 

kovány podle jejich nohou, paží a hrudí… …chtěl bych být alespoň na jedné ze zkoušek… 

Šperky, které se zpět z módních mol již nevracejí…  



Z rozsáhlého katalogu realizací si pak poznamenávám k objektu svého prvotního zájmu: 

instalace rok 1986; název Táta-letadélko, hra otce s dítětem; kovaná aluminiová slitina.  

Pozn.: Pro sběratele barevných kovů, slitina aluminia (dural) už není ve sběrnách 

vykupovaným hliníkem!  

A skromný dovětek autora na závěr. Jedná se pravděpodobně o největší na světě ručně 

kovanou sochu z uvedeného materiálu! Tento fortel si zaslouží alespoň občasný pohled i nás, 

co v těchto místech Bohunic zrovna nebydlíme… 

 

 


