
VI. BOHUNICKÉ SOCHY - Vítěz 

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

víme? Zkusme se u nich společně již po šesté zastavit. V tomto pokračování se dostávám 

k další figurální soše, která se podílí na výzdobě prostranství našeho sídliště.  

Na počátku tohoto reportážního pátrání byla informace, 

že součástí tzv. veřejné zeleně je plastika nazvaná 

„Fáze měsíce“, s umístěním Bohunice-střed. Účetní 

hodnota 130 000 korun. Dlouho jsem procházel křížem 

krážem pomyslný i nepomyslný střed naší městské 

části. Ale nic co by lunární motiv alespoň trochu 

připodobňovalo se mi nepodařilo objevit. Nezbylo 

než se opět obrátit na magistrátní odbor kultury. 

A hurá! Ve velmi jednoduché, ale jediné, obrazové 

evidenci jsem „Fáze měsíce“ objevil. Ale… Pod tímto 

pojmenováním byla na přiložené fotografii zachycena 

socha atleta. Ano, toho běžce z pylonu u staré haly TJ 

Tatran. Tak takhle jsem si astrologické či astronomické 

symboly nepředstavoval… No nic, autor je uveden, 

stopa by to mohla být. A byla. Telefon mi poskytl 

výtvarník Antonín Nový. Jak jinak, vždyť se tak nějak 

všichni znají… Pozn. Pan Nový je autorem díla Táta-

letadélko, viz V. díl cyklu.  Následovala tedy 

telefonická domluva a můj výlet do ne příliš 

vzdálených Borkovan. Právě tam má svůj ateliér 

„akademický sochař profesionál“ pan František 

Navrátil. A odpoledne to bylo příjemné. Rozhovor 

lehce plynul, všude samá skica, bysta, soška, torza 

a další artefakty. Zaobírali jsme se problematikou „lití 

na jeden zátah“ jezdecké sochy Ludvíka XIV. 

v pařížských Versailles v sedmnáctém století, problematikou 

sehnat anglické elektrody na sváření bronzových slitin v roce 

1997 a přišla i řeč na panem Navrátilem patentovaný způsob 

odlévání… Po této „odborné předpřípravě“ se dostala na pořad 

debaty i socha bohunická. A žádné „lunární fáze“, ale jasně 

a zřetelně „VÍTĚZ“! Jak jinak by se mohla jmenovat postava 

sportovce probíhajícího cílovou metou! A právě kvůli tomuto 

vypjatému okamžiku byla realizace technickým oříškem. 

Figuru odléval pan Josef Mičánek z Lažan a z jeho záznamů, 

mne předaných, lze vyčíst:“Jedná se o běžce, který vítězně 

padá do cíle. Jenom jedna noha v této poloze se dotýká 

podstavce, a je v tomto momentě excentrická. Z provedeného 

výpočtu ve Výzkumném ústavu pozemních staveb Brno-

Botanická vyplynulo, že sama bronzová noha, jakkoliv silná, 

stabilitu konstrukce nezajistí. Proto jsem navrhl při svařování 

bronzu vkládat do vnitřní části nohy silnostěnnou nerezovou 

trubku o průměru 45 mm, kopírující její tvarovou polohu, a která vyústí až v prsou běžce. 

V dolní části pak bude zapuštěna minimálně 50 cm do podstavce. Díky ukotvení trubky v horní 

části hrudníku bude docíleno efektu, že celá socha je v podstatě zavěšena v tomto místě. Její 

váha na noze tak vůbec nespočine. Odborná komise mne pak dále požádala o zabezpečení 

rukou, které díky velkému rozpětí, by mohly být při použití hrubé síly ulomeny. Proto bylo 

do obou končetin přes záda dodatečně vloženo ocelové pozinkované lano a ruce tak vzájemně 

propojeny. Tím je zajištěno, že při jejich případné destrukci zůstanou volně viset podél těla 



a nedojde k jejich pádu. Socha samotná je pak svařena z jednotlivých 

plátů a částí…“ Tak uznejte sami, nakonec technická lahůdka, za kterou 

by se nemusela stydět ani konstrukční kancelář pana Eifela! 

Když už jsem si myslel, že vím vše potřebné, padl můj zrak na bronzové 

torzo dívčího těla, jen tak pohozeného na dvorku v trávě před ateliérem. 

„Díváte se správným směrem“, navázal rozhovor pan Navrátil. „To je 

„Eva“ z toho vašeho Vítěze. Ano, můj tehdejší pomocník František 

Volavý z Nového Lískovce přišel na ten nápad. Po realizaci Vítěze zbylo 

v ateliéru hliněné torzo, tedy tělo bez hlavy a končetin. Pane mistr, 

nerozbíjejme jej! Udělejme z toho ženskou! Tak jsem rozmíchal kýbl 

sádry a… …a nějaký ten kov se taky časem vyšetřil… …už udělala 

parádu na nejedné výstavě až v Itálii!“ No, líbila se i mne…  

Informace na závěr: 

1) Mezi nejznámější autorova díla patří plastiky 

známých osobností. Například Bohuslava 

Martinů, Leoše Janáčka, Vítězslava Nezvala či 

Sigmunda Freuda. Dodnes jsou k vidění u nás 

i v zahraničí. 

2) Naše socha Vítěze není majetkem města Brna, ale je v majetku 

TJ Tatran. Na svém místě byla vztyčena v září 1988. 

3) Pan Navrátil jako entomolog procestoval téměř celý svět. Objevil 

světu 6,5 mm velkého broučka Anthaxia navratili… 

 

 

A dovětek. Úryvek z rozhovoru pro noviny Brněnský deník za října 2009: 

Za minulého režimu jste dostal zakázky ztvárnit hlavy osobností, například Bohuslava 

Martinů, Sigmunda Freuda nebo Klementa Gottwalda. Jak se to stalo? 

Práci měl ten, kdo se uměl s požadavky režimu srovnat a naučil se žít s dohledem. Můj život 

se odvíjel v socialismu, jako se váš odvíjí v dnešní době. A také se s tím musíte nějak 

vyrovnat. Já pracoval tak, že jsem se účastnil soutěží. Jen za účast činila odměna asi pět tisíc 

korun. První cenou byla realizace, druhou většinou dvacet tisíc korun. Za ty peníze se dalo žít 

třetinu roku. Tak se žilo a bylo to výhodné zejména v postudentském období. Umělec se 

zdokonaloval, dostával se do výtvarné obce i do povědomí soudců, kteří vybírali. 

Jak jste se dostal k portrétování slavných lidí? 

Janáčka jsem dělal v šedesátých letech pro brněnskou konzervatoř, když jsem učil na Škole 

uměleckých řemesel. Dnes je i v koncertním sále v Paříži, vybrali si ho podle fotografie, 

kterou měl Pragokoncert v Praze. 

Dělal jste i pomník Sigmundu Freudovi v Příboře. Jak je možné, že jste za tehdejšího 

režimu dostal takovou zakázku? 

V roce 1966, kdy se politická situace mírně uvolnila, rozhodli, že tomuto velikánovi 

psychologie, který je rodákem z Příboru, nechají udělat pomník. Prověřovali mě odborníci 

z celého světa. Nejdříve se totiž spletli, mysleli si, že jsem olomoucký sochař Navrátil, který 

byl tou dobou už po smrti. Najednou zjistili, že to vyhrál nějaký mladý kluk. Profesoři 

psychologové začali jezdit a testovat mě, jestli na to vůbec stačím. 

O soše Freuda tedy rozhodovali psychologové? 

Tak jako o Janáčkovi rozhodli muzikanti, o básníkovi básníci, o Gottwaldovi politici. 



Jak váš Freud vznikal? 

Nejdříve jsem si sehnal fotografie, to byl základní kámen. Chodil jsem po knihovnách, 

kopíroval, v pražské ČTK byli schopni za peníze pořídit jakýkoli materiál. Ten jsem si 

nastudoval a udělal sádrovou hlavu. Měla to být hlava fungující na třicet metrů. Je to 

stylizované asi tak, jako vy byste musela školit svůj hlas a mimiku, aby jej v Národním 

divadle vnímal i ten poslední divák na bidýlku. Hlava zblízka jako živá není na dálku nic. 

To je hlava na kredenc. 

Co váš portrét básníka Skácela? 

Jana Skácela jsem dělal takzvaně na krchov, to je hlava, co musí fungovat na deset, patnáct 

metrů. Když se podíváte zblízka, uvidíte jen chuchvalce škvarků. 

A dělal jste i hlavu Klementa Gottwalda. 

V té době, tedy koncem 70 let byla zásada, že každé město musí mít Lenina nebo Gottwalda. 

Do čela všech institucí totiž přišla nová „prestižní“ generace a musela prokázat, že dobře plní 

úkoly. Všechna města už Gottwalda měla, jen Brno stále ne. Tam pro Gottwalda vznikal 

velký politický projekt: udělat z Husovy třídy bulvár socialismu. Hrozila likvidace Červeného 

kostela, na jehož místě měla být socha Gottwalda. Tak jako Praha měla Stalina. Tento 

radikální záměr vsouvali do všech výtvarných a kulturních institucí. Druhá strana byla 

v opozici. Tiché a taktické. Vypsali tedy soutěž na Gottwalda, ale neměl ho kdo dělat. Všichni 

oficiální sochaři měli práci. Dělali někam Gottwaldy. (smích) Je to groteskní, ale v každé 

době rozkvete blbost až do naprostých kuriozit. Jen při této grotesce umírali lidé a tekla krev. 

Jak to? 

Měl jsem propůjčený ateliér v jednom domě, kde měli dílny i další sochaři, včetně mého 

kolegy Širůčka. Všichni dostali výzvu, aby dělali Gottwalda. Na dvoře to byla hrůza, 

navzájem jsme se uráželi a vysmívali se sami sobě, kam jsme to dopracovali. Já udělal 

Gottwalda tak, jako Rodin Balzaca. Jen špalek jako jednoduchý kabát, s rukama volně podél 

těla a s natočenou hlavou. Dostal jsem za to druhou cenu. První vyhrál kolega Antonín 

Širůček, což byl pán s bílými vlasy, který navrhl Gottwalda v saku jako loutku. Z legrace... 

Vymstilo se mu to? 

Ne hned. Porotci v tom viděli, co chtěli vidět, tedy aktivního, živého, lidového člověka. 

Na dvoře z toho bylo pozdvižení, ale i drama. Širůček dostal strach, říkal si – proboha, a co 

teď? S kamarády jsme Širůčka chlácholili a zároveň mu lhali. Nastoupili na něj úředníci se 

smlouvami a zadáními, aby rozjel akci. Jednoho dne k nám do dvora kdosi přišel a oznámil, 

že Širůček se zabil. Neunesl to, zaplatil za hrátky s Gottwaldem. 

První cenu jste tedy získal vy? 

Do ateliéru ke mně začala chodit takzvaná Biľakova komise. Byli u mě třikrát. Jednou se jim 

nelíbilo, že je málo aktivní, tak jsem posunul jednu nohu dopředu. Pak byl problém s rukama. 

On byl přece agitátor, nemohl mít ruce spuštěné podél těla. Tak jsem ho opět předělal. Trvalo 

to tři roky. Mezitím dostavěli Bílý dům a já protlačil svou Gottwaldovu sochu před něj. 

Zachránil jsem Červený kostel před zbouráním. 

Takže vašeho Gottwalda nakonec postavili? 

Mělo to ještě jeden háček. Před poslední komisí stál už zlatý vycizelovaný Gottwald po odlití 

v Blansku. Předsedovi komise se nelíbila poloha hlavy, že takto na podstavci bude Gottwald 

přezírat masy. Naopak je nutné, aby měl kontakt s lidmi. 

 

 

 



Jak jste zareagoval? 

Mně už to bylo jedno, hlavu prostě uřezali a natočili dolů. Výsledek byl, že v jedné ruce drží 

noviny a dívá se do druhé ruky, kde má „hovno“. Tak to alespoň zlidovělo. Neoběsil jsem se, 

ani jsem neemigroval. A Gottwald už je pryč. V roce 2002 prázné místo obsadil MIM 

(Pierot)od Jiřího Marka… 

Co jste dělal po revoluci? 

Odešel jsem z Brna do rodných Borkovan, protože mě všichni znali jako „pachatele 

Gottwalda“, který tam nějaký čas stál. Od té doby jsem neměl zakázku. Jsem na důchodě, žiji 

z něj a plním si drobná přání a dávné sliby přátelům… 

 

 

 

 


