Sokolský pomník Jana Žižky z Trocnova z roku 1924

11. října 1424 zemřel slavný vojevůdce jednoho z husitských polních vojsk,
královéhradeckých orebitů, Jan Žižka z Trocnova (a Kalicha). K 500. výročí úmrtí byl
jedovnickými sokoly zbudován r. 1924 jeho pomník. Jeho kresbu můžete vidět na
titulní straně – autorkou je tradičně Mgr. Jitka Vávrová.
Samotná postava husitského hejtmana je velmi rozporná, navíc pohled na ni je
zkreslen romanticko-obrozeneckým (a nacionalistickým) pohledem, později pak
poúnorovou ideologií. Žižka byl bezpochyby vynikající válečný stratég, navíc

cílevědomý a neústupný člověk. Pokud je na něm však sympatické to, že se ho báli
Němci, pak lze dedukovat, že se ho báli též četní Češi i husité – průvodním znakem
jeho úspěchů bylo vypalování, ničení, popravy zajatců, opakovaně nechával upalovat
zajaté duchovní a mnichy. Začal boje mezi husitskými frakcemi – násilím se zmocnil
husitského Hradce Králové, obléhal Prahu… Když dorazil kandidát husitů na českého
krále, litevský kníže Zikmund Korybutovič, „z Moravy psal listy vojsku proti Žižkovi,
aby neničil a neplenil zemi. A Žižka mu na ty listy odpověděl sám od sebe velmi
tvrdě…“
Na druhou stranu – kdysi jsem četl vzpomínky jednoho z našich legionářů – za
1. světové války se dostal do francouzského zajetí, tam se dobrovolně přihlásil do
československého vojska a šel znovu bojovat. Jeho spoluzajatci (Němci a Rakušané)
nechápali, proč dobrovolně riskuje zranění či smrt, ale on si do deníku zaznamenal,
že z četby Jiráska věděl, že Češi, národ Jana Husa a Jana Žižky, vždy usilovali o
svobodu – a proto jako příslušník tohoto národa nemohl jinak…
Nejprve cituji podstatné výpisy ze „zápisů o schůzích správního výboru
tělocvičné jednoty „Sokol“ Jedovnice“ z roku 1924.
10. dubna: Župa Krále Jiřího míní koncem srpna t.r. uspořádat do Jedovnic
výlet. Tento výlet má se konati v rámci Žižkových oslav. 27. dubna o 10. hodině
ranní bude svolána schůze správního výboru tělocvičné jednoty Sokol v Jedovnicích
a schůze cvičitelského sboru okrsku jedovnického, v níž se ustaví program neb
náměty na tuto oslavu.
29. dubna: Jednatel napíše několika brněnským firmám o nabídku Žižkova
poprsí. Dne 31. srpna 1924 bude župou uspořádán župní výlet do Jedovnic spojený s
oslavou Žižkovou. Porada o této věci bude na cvičišti dne 5. května 1924 o půl 8.
hodině večerní. Prozatímní komité pro tuto oslavu: Sedlák, Polčák, Martinek,
Novotný, Polák, Hédl, Grim, Řezníček.
23. května: Úprava cvičiště na kopci: Jak již z minulých schůzí známo, chce
župa Krále Jiřího uspořádat k nám 31. srpna 1924 nepovinný župní výlet, který má
být spojen se Žižkovou oslavou, jejíž program si udělá župní vzdělavatelský sbor dne
1. června 1924, jehož se účastní br. Svatoň. Je tedy potřeba dokonale upravit
cvičiště. Jak bude upraveno nebo jak býti upraveno má, vypracuje komité, jehož se
zúčastní bratří: Řezníček, Sedlák, Martinek, Starý, Hédl, sdělí na příští výborové
schůzi, která bude druhý den po úmluvě, která bude na cvičišti.
30. května: Zpráva vzdělavatele: Schůze vzdělavatelů župy Krále Jiřího dne
25. května 1924 usnesla se na následujících bodech naši Žižkovy oslavy: Řečníka
určí předsednictvo župy. Jednohlasně bude přednesena píseň „Kdož jste Boží
bojovníci“, kteráž bude každé jednotě zaslána. Pořad cvičení projedná se na schůzi
cvičitelského sboru župního. Chceme-li míti obsáhlejší program Žižkovy oslavy,
máme uspořádat v sobotu večer 30. srpna akademii. V neděli rozhodně více
nechtějí. Při veřejném cvičení lihoviny se nesmějí podávat. Večerní taneční zábava
rozhodně ne! Na cvičišti po cvičení ano.
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27. června: Br. starosta zmiňuje se o
„Žižkově pomníku“ a navrhuje, by se dojelo do
Ostrova prohlédnouti si tamější pomník kvůli
odhadu kamene. Přijato a usnešeno, že v nejbližší
době se tak učiní. (…) Br. Dráždil na návrh br.
Řezníčka ustanoven co vedoucí postupu prací při
planýrování sokolského cvičiště. Br. náčelník
slibuje domluviti s br. Veverkou o dolování písku
na cvičiště z „Lipového žlíbku“.
14. července: Po přečtení protokolu sděluje
br. náčelník, že na dotaz br. Veverky stran
dodávky písku sděluje tento, že musí předem žádat
lesní správu o svolení, na což navrhnuto, by písku
nakopalo se u rybníka a nečekalo se na povolení
jmenované správy. (…) Br. sbormistr hlásí, že
píseň k Žižkově oslavě „Kdož jste Boží bojovníci“
zaslanou župou ve věstníku se s hudbou nacvičí a
sice tři sloky a jednohlasně.
2. srpna: Br. místostarosta zdůrazňuje, že je
čas, by započato se stavbou Žižkova pomníku a navrhuje, by se zadala tato práce
bru. Ratislavovi jako členu naší jednoty. Návrh tento schválen a br. místostarosta
slibuje věc s br. Ratislavem vyjednati a kámen z Ostrova dopraviti na místo stavby.
Br. Starý navržen, by dostavil se do Ostrova stran toho kamene a prohlédnout si
vzor tamějšího pomníku, což br. Starý slibuje tak učiniti. Rozhovor o alegorickém
voji k oslavě Žižkově nedokončen a po různých návrzích odročen do schůze příští.
9. srpna: Br. náčelník sděluje zprávy ze župní schůze, týkající se 7. Sokolského
sletu v Praze 1926 a našeho župního výletu 31. 8. 1924. Na to hovořeno o župním
výletě. Br. jednatel pověřen obstarati plakáty. Vstupné stanoveno následující:
odpolední vstupenka bude se prodávati po 4 Kč i s daní, pro sokolský dorost za 2 Kč.
Večer taneční odznak 4 Kč i s daní. Večer 31. 8. dopoledne při zkouškách budou se
prodávati na cvičišti „Cihly na stavbu sokolovny v Jedovnicích“ v ceně 1 Kč.
Navrženy postavit slavobrány u „ulice“, u vchodu na cvičiště a na cvičišti. Průvod
vyjde ze zadu tzv. Harbešské ulice směrem na náměstí a odtud na sokolské cvičiště
„u Dvora“. Br. Zavřel navrhuje, by při taneční veselici večer určeni bratři ke
kontrole lístků, což po delší debatě přijato. Br. starosta béře si na starost výzvu
k jedovnickým občanům, by svoje domy v den 31. 8. ozdobili prapory. Alegorický
předvoj v průvodu, v minulých schůzích navrhovaný, při dnešních debatách padl.
(Poznámka – Harbešská ulice či jen „Ulice“ byla později přejmenována na
Legionářskou, pak na Radní…)
16. srpna: Br. starosta vyzývá přítomné bratry a sestry ke společné práci při
přípravných pracích k župnímu výletu, aby věc dopadla tak, jak možno si jen co
sokolský podnik přáti. (...) Tyče a jiný materiál k úpravě cvičiště obstará br.
náčelník. Jmenované tyče jak na prapory, tak na slavobrány slibuje zapůjčiti br.
Vrána a br. Sedlák. (…) Chvojí z lesa obstará br. Novák. Veškeré nadpisy i na
MUDr. František Polčák – místní
lékař, starosta Sokola Jedovnice
v době pořízení Žižkova pomníku
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slavobrány vypracuje br. Daněk. (…) Dále promluveno o stavbě pomníku. Po dlouhé
debatě slibuje br. Ratislav, že do soboty bude pomník v pořádku již stát. Br. starosta
podotýká k tomu, by ponechána byla malá tabulka, na které vyryt bude případný
nápis „Jan Žižka z Trocnova“ a letopočet. Vyrytí těchto písmen slibuje učiniti br.
Daněk. O dovozu materiálu bři. tím pověření se poradili, a tak rozhovor o tom
ukončen.
23. srpna: Na pořadu byly pouze zprávy zvolených pořadatelů a jednání o
župním výletě. Br. Sedlák s br. Ratislavem oznamují, že krápníky z Ostrova v
pořádku dovezli. (…) Usneseno, by br. Starý postaral se o autobusovou dopravu z
Blanska, a br. Kousalík vyzván, by dle možnosti obědy jím obstarané byly za cenu
nejnižší. (…) Na návrh některých členů výboru by pomník dal se fotografovati a
podobenky jeho aby byly prodávány v den výletu; dáno na starost bru. Nezvalovi a
Daňkovi věc zaříditi.
8. září: Příjem při župním výletu 2.703,20 Kč. Vydání 2.440,87 Kč. Zbytek
262,3 Kč (…) Župní slet pořádaný župou Krále Jiřího do naší jednoty dne 31. srpna
1924 byl zkažen špatným počasím. Utrpěli jsme tím veliké škody morální i finanční.
V důsledku toho požádá se župa, aby v příštím roce pořádala u nás nějaký sokolský
podnik.
Vývoj situace kolem pomníku a oslavy dokresluje i Kniha pokladní II, opět cituji
vybrané položky z roku 1924:
23. května vydání 133,42 Kč bratru jednateli Řezníčkovi poštovné, cestovné
do Brna a Letovic a za poprsí Žižkovo. 26. května vydání 10 Kč „knihovně vzděl.
lidu v Pardubicích za 10 výtisků „Žižka“. 31. srpna příjem 170 Kč za cihly. 31.
srpna vydání 250 Kč firmě „Petrůj“ v Brně za 500 ks pohlednic pomníku Žižkova.
31. srpna vydání 550 Kč hudbě br. Starého za hraní při župním výletě dopoledne,
odpoledne a večer. 7. září vydání 20 Kč Formánkovi za snímek sochy Žižkovy
(dvojmo). 8. září vydání 720 Kč br. Ratislavovi za postavení Žižkova pomníku
(práce a materiál).
Shrnuto – impulsem pro vznik pomníku byla akce
boskovické župy naplánovaná do Jedovnic. Busta
(poprsí) byla patrně zakoupena od neznámé firmy v Brně
(či v Letovicích?). Znázorňuje Žižku v čapce a s páskou
přes pravé oko. Pomník byl umístěn na nově zřizovaném
cvičišti, získaném z pozemků panského dvora – cvičiště
bylo kdysi oplocené a sahalo až dolů k hlavní silnici, jeho
pozůstatkem je dnešní sokolské hřiště na Kopci.
Nějakým vzorem se stal ostrovský Žižkův pomník, dnes
rovněž neexistující. Jedovnický pomník stál v čele
cvičiště, místo se nacházelo za dnešním krytým pódiem.
V archivu Sokola se dochovala jedna ze
zmiňovaných pohlednic – odspodu mohutný sokl, pak
umělá skalka zdobená množstvím krápníků, nalámaných patrně v Balcarce, z ní čněl
čtyřboký hranolový dřík a na jeho vrcholu spočinula Žižkova busta. Na skalce je
umístěna kovová cedule s nápisem JAN ŽIŽKA / Z TROCNOVA. Fotografie byla
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pořízena ihned po dokončení,
okolí pomníku je neupravené a
(při neexistující okolní zástavbě)
budí dojem situování někde na
lesní mýtině. V levém dolním
rohu je drobný bílý nápis
BROMOGRAFIE BRNO.
Podle žijící pamětnice bylo
později okolí upraveno – kolem
soklu
vznikly
květinové
záhonky,
středem
vedl
přístupový
chodník.
Podle
bývalého starosty Sokola Josefa
Grima zmizela busta neznámo
kam za 2. světové války. Tento
náznak
likvidace
patrně
inspiroval některé chlapce, kteří
následně poničili krápníkovou
výzdobu – jeden z nich kromě
otcovského fyzického trestu
musel i vstoupit do Sokola, aby
svou
aktivitou
odčinil
způsobenou škodu. Po válce byl
dočasně
na
vrchol
dříku
umístěn červený kalich, snad
dřevěný. Devastace ovšem v dalších letech pokračovala, podle J. Grima byly poslední
zbytky pomníku rozkotány r. 1998 v souvislosti s budováním kanalizace na hřišti.
Zajímavé je, že na stránku o Jedovnicích na Wikipedii (internetové
encyklopedii) někdo v květnu 2007 vložil mezi místní pamětihodnosti bod „památník
Jana Žižky z Trocnova – sokolské hřiště“. Tento bod jsem zrušil v červnu 2009. A to
je vše.
Josef Plch
In: Jedovnický zpravodaj 9-10 / 2014, září-říjen. Oproti článku, který vyšel ve
zpravodaji, byly doplněny obrázky.
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Mezi plotem a novodobou boudou z vlnitých plechů, která kryje pódium (tedy za ní), stával kdysi
pomník Jana Žižky z Trocnova.
Duchovní sloupek
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