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Osmdesát let. Právû tolik letos uplyne od odhalení pomníku prvního ãeskoslovenského prezidenta
Tomá‰e Garrigue Masaryka v Rudici na Blanensku. Vzhledem k tehdej‰ím sloÏit˘m politick˘m pomûrÛm
stála socha pfied místní základní ‰kolou jen nûkolik let.

Rudiãtí se nyní rozhodli pomník
obnovit. „Stále je‰tû máme na obec-
ním úfiadû pÛvodní sto sedmdesát cen-
timetrÛ vysok˘ Ïulov˘ podstavec.
Díky fotografiím a zápisÛm v kronice
se nám také podafiilo dohledat, Ïe ná-
vrh pomníku vyhotovil znám˘ ãesk˘
architekt profesor Bohuslav Fuchs
a samotné ztvárnûní sochy realizoval
v˘znamn˘ prvorepublikov˘ sochafi
Alois Buãánek. K velkému pfiekvape-
ní v‰ech, vãetnû vnuka pana Buãánka,
jsme zjistili, Ïe v ateliéru sochafie je
dodnes pÛvodní sádrov˘ model. Ten
nám vnuk Du‰an Buãánek bezplatnû
zapÛjãil a umûlecká slévárna HVH
v Horní Kalné v Podkrkono‰í z nûj
vyrobí bronzovou sochu,” uvedl ga-
rant projektu obnovy pomníku Milan
Îák. „V‰echny dûdeãkovy pomníky T.
G. M. jsou originály, ãili zcela urãitû
uÏ nikde jinde v republice tato socha
stát nebude,” doplnil Du‰an Buãánek.
Podkrkono‰ská slévárna se na sochy
prvního ãeskoslovenského prezidenta
specializuje, asi nejznámûj‰ím jejich
v˘tvorem je socha na Hradãanském
námûstí v Praze. 

Podle rudického starosty Romana
·ebely pfiijde zhotovení sochy vãetnû
pfiivezení a instalace na podstavec na
zhruba sto sedmdesát tisíc korun.
„V sobotu 27. fiíjna, tedy den pfied sto-
let˘m v˘roãím vzniku republiky, pak
plánujeme pomník slavnostnû odha-
lit,” doplnil ·ebela. Souãástí odhalení
bude nejen kulturní program, ale také
vernisáÏ v˘stavy, která pfiiblíÏí právû
posledních sto let. „Vystaveny budou
napfiíklad dobové tiskoviny a fotogra-
fie nebo ruãnû vy‰ívan˘ kroj ze 
ãtyfiicát˘ch let, kter˘ vy‰ívala jedna
z rudick˘ch obãanek,” nastínila ga-
rantka v˘stavy Ludmila Motyãková.
Pfii této pfiíleÏitosti rovnûÏ obec plánu-
je vydat publikaci popisující zajíma-
vou historii pomníku. 

Jak dokládají zápisky z místní kro-
niky, bylo obtíÏné získat v chudé 
pfieváÏnû zemûdûlské, dfiíve hornické,
obci dostatek penûz. Obãané rudiãtí 
upisovali v‰ak dosti znaãné ãástky 
penûÏní a rodáci a pfiíznivci na‰i pfii-
spûli také dosti znaãn˘m obnosem.
Litinov˘ pomník vyroben˘ v âK
Danûk v Blansku, byl 4. záfií 1938

slavnostnû odhalen. Pomník stál pfied
‰kolou jen dva roky. Dne 27. 7. 1940
bylo Okresním úfiadem v Boskovicích
nafiízeno okamÏité odstranûní pomníku
T. G. Masaryka z na‰í obce. Pfiíkaz mu-
sel b˘t vykonán ihned za ãetnické asi-
stence. Hned po osvobození, v ãervnu
1945, byl pomník znovu odhalen.
„V padesát˘ch letech ale do‰lo v sou-
vislosti s pomníkem k velmi smutné 
události. Jedné noci byla socha T. G.
M. ukradena. Zmizela beze stopy.
SnaÏíme se nyní dopátrat, co se tehdy
stalo. Podle jedné legendy byla socha
vhozena do jednoho z rudick˘ch jezí-
rek, podle jiné skonãila ve slévárnû,
kde byla odlita” uzavfiel Îák.

Pomník si je‰tû pamatuje jedna z nej-
star‰ích obãanek Rudice jednadevade-
sátiletá Anna Matu‰ková. „KdyÏ se 
poprvé odhaloval, bylo mi jedenáct let,
byla jsem ‰kolaãka a jen jsem pfiihlíÏe-
la. Pfii opûtovném odhalení po válce
jsem pak byla v kroji. Tancovala se ten-
krát beseda,” zavzpomínala Matu‰ková. 

Text: Dagmar Malásková Kulaviaková 
(redakãnû zkráceno, Renata Kuncová Polická)
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