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na pětimetrovli podstavec.

vatel p ivezl ze Zlína, někdejšího
Gottwaldova.

Soudruzi zapomněli na šroub
Martin Herzán 2jistil i podrobnosti
tl kající se instalace sochy.
,,P i vztyčování v tinoru 1978 byla
socha omotána lany permě zasek-
nut mi pod jeho rukama.
Tak měla největší pemost a stabili-
tu. P ijejím odstraňování nadšení
revolucioná i vymysleli, že sochu
Gottwaldavrinoru 1990 sundají je-
ábem tak, že mu lano omotají ko-

lem krku a symbolicky jej tím

l' Pokračování ze str. Bl
Nakonec v prosinci 1995 jihlavští
radnírozhodli, že sochu město pro-
dá slévárně ve Zliné za symbolic-
kou částku 100 korun. ,,S]évárna
byla pově ená odlitím chybějících
bronzol ch soch dětí do pomníku
v Lidicích," zjistil Herzán.

sochu odvez]o auto do zlína,
kde měla b,fi. roz ezána na kusy
a íoztavena. ,,Ienže ve slévámě zjis-
tili problém, Socha byla z tak ne-
kvalitního bronzu, že nešel po ád-
ně naporcovat, Proto Gottwald pu-
toval do jiné a lépe vybavené slé-
várny, kde sochu rozbili koulí p i-
dělanou k je ábu."

Ze čty metrové sochy tak byly
odlity t i bronzové sochy dětí v ži-
votní ve]ikosti. len hlava exprezi-
denta z stala v tajnosti ve slévár-
ně, neboť podle tradice slévačri
se hlavy ze soch, ať už pat í komu-
koliv, nemají ničit.

,,To jsem z|istil zcela náhodou
a byl to pro mě, jako pro historika,
šok. Nakonec se mi poda ilo hlal,u
ze slévárnyvyplatit a dovezl jsem ji
nedávno zpět do lihlavy. Cenu
jsem ne ešil. Rozhodně jsem proti
tomu, aby se hlava někde umísťo-
vala na ve ejné prostfanství. Je to
prostě jen zachování určité histo-
rie města Jihlavy. Nyní probíhá jed-
nání o p edání jihlavskému mu-
zeu," informoval autor.

Zko'moliti jméno socha e
A navíc dešifroval jeden pozoru-
hodn omyl. Když byla socha jih-
Iavského Gottlvalda v roce 1978 od-
lita, vyrazili slévači na její kulaQi
bronzoq podstavec iméno auto-
ra, jímž byl akademic\í socha Jo-
sef Malejovs\i.

Ten jihlavskou sochu wo il pIá-
vě v době, kdy byl zároveň i komu-
nistic\ rn poslancem. Ieho p íjme-
ní a]e ve slévárně zkomolili na Mle-
jovslgí, Kolemjdoucí si toho ale ne_
mohli všimnout. písmena mě ila
jen t i centimetry a byla pět metrťr
nad zemí. l tuto část sochy si spiso-

Foto: archiV autora

p i sundávání z podstavce oběsí.
Tak se také skutečně stalo, V tu
chvíli pod sochou p ihlížely desít-
ky nadšenlich lidí," uvedl autor kni-
hy

Socha Gottwalda však nebyla od-
lita z jednoho kusu, ale z několika
menších dílri. Ty se poté sešroubo-
valy, A vnější spáry se zava ily ten-
kou wstvou bronzu, aby nebylo po-
znat, že socha je z více dílri.

,,Jenže ke své hr ze jsem zjistil,
žel-iavabylaledním z těchto samo-
statnl ch dílti. A ke svému obrov-
skému tělu, vážícímu kolem dva-

nácti set kilogramri, byla p išrou-
bovaná pouze t emi mallfoni šrou-
by o pr méru šes( milimetr , p i-
čemžkažd, z nich měl soWa mili-
metro\T; závit. Privodně byla p i_
píavena díra i na čtvrt.i šroub,
ale ten už tam soudruzi z nezná-
mlich dtivodti p i montáži sochy
nedali. Tím pádem hrozilo nebez-
pečí p ihlížejícím," podivil se spi-
sovate1.

P i sundávání Gottwalda pnmí
lano prasklo. Vše se poda ilo až na
druhli pokus s no,{Fn lanem,

,,Gottlvalda jsem rykoupil a za-
chránil, protože je součástí jihlav-
ské historie, a jsem smutn z toho,
jakse tadynap íč dějinami jen ničí
pomníky. Yždlt je to umělecké
dílo. A vypovídá o určité době,
ať už byla jakako]iv. Nemrižeme dě-
lat, že Gottwald v Iihlavě nikdy ne-
stál. Proto taky jednám s muze-
em," dodal autor.

Nová kniha Utajené dějiny Iihla-
vy 20. století r,ryjde během podzi-
mu. Autor v ní píše o mnoha udá-
lostech a jihlavs\ich faktech, které
se odehrály za minulého sto]etí,
a|e z r zn, ch drivodri se o nich
v určilich dobách nesmělo mluvit,
nebo jsou dnes již neznámé či bylo
p ímop ikázánojep edve ejností
utajit. Martin Herzán jižmimo 1iné
napsal v íoce 20ll nap íklad kni-
hu Jihlava ve spárech StB.

Radek Laudin
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lnstalace sochy v ]oce 1978 Čty met ového Gottwalda postavili

Zpět na místě Činu Martin Herzán s hlavou Gottwalda p ed dnešním
sídlem policie. Tady socha do roku l990 stála. Foto: archiV autora


