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Bi|kovt šcd6ít|Q

s@ňař FlĎtiš€l Bílek slavil dn€ 6 ]igtqadu 1932 st šedesáté nll@niny' K nin.a
ndÓí Ddil nu johÓ ía9 pÍÓfélď viIém Neó6 * sbhe 'Ěměd.. Wdávúý.h c6kÓÚ
!k!d.mii *niái s!bo! dopisú' kt6i Bíllovi psál otolď Bř4jna' Čétbá jjch Íůžé nóm býtj
i €lominsim na Íóst di|a Bi|kďa i piiponina|i nán jeho Úznam v našd uměnl' v ldthtr
ÓĎěch Yýmzných indiÝid.alil' kt*é chďa}t.rjají v Uněních ].ýtv!rýoh gmerui nastouplou
k dílu v lotech dcŘdeútých.

v d@is.ch t&h íenalmene ďšm núážck na BlIhjv živď a dořeni v dobé' než se
obá seznali. Na úspéchy na pážs*é ško|€ unénl jež piinsly s*hoři podlm do tďíž€, na
.'jblésk d ýaté pÍavdy v Louvru.. přod sdedověIýni plaíilani'.ajeho hlani pnóoi poří'
slou, soBši ',oolgory.., DoPiýy ji'ébo bÁsik' glďšího' Ju]iá z.'m' |tď sc k BllkóÝj do
chýnova m čč i UchýIil' dok]ádají nám onu jeho mní hoóU, vrcholÍoí !e|ik@ dřovoř.zbo!
LlKižovÚého, ko LÍen: piá!ě z€'€. dal podnět a t1erá dncs souIadně splývá s vedjkálním
prÓuděním linii ý n'tlickóÍ piibí mz{|Élého HilbdÓva sÉlého v'ta'

Alé jjž óku ]900 ohlísil Bílek v pňedíóšce švýn posluchčům: 
"Přišel 

jsem ún řIoi
radoí svou nad poaá'lm olokď! Bieziny'. BřeinoE básnlcl'á Ir'Íná s výfu'or.ýn náen

',slaviteló chiímu"' tterý sm již bude Díi v|iv D! pl.Jstavivost $ohalovu ('st!vba budoucího
chnámu v nál)' vnšilá Bílká ta*' že n'pg| básni}Óýi psmí s olázkou, zd' on Yí .'co ěl@ě}
fií .a *fii chíť.' Az'wniho z velilé řldy BřeáÍových dopiď &tl tÚ}r.áte Blle\ nad
4!fa|ýD úděl€m lidsbd jéšlě lak hoiekujici' o břéŽinovské vílěné ideji .'ceÉnÓ nydického
élově*a' keÍý jest jedno'ou V milioneon ninulýcn' přílomných a budoucích špojeí s celým
kosmem.., čet| o ,'íadtoýi nystického objeli všňb nesčislných bmlřr. a o jazyt! !měni' jlmž
duíe lr,sl(mje ýůj ,.ti'ď ' 

td'a do ÍěhÚž je ajda'. . rpa Ía dýé pňgdúv}' dýa s}mboly'

"vš.m 
bmlřím sdélite|né"' jjnjž 9 Pď pfujevÓvalÓ .'duchÓni Uměni.. socÍďÓvo' Du€tovnin'

sprnbalisljck']r'I bylo uměnl obou' .ě u každého rychá*lr z jjných předpolradů idéorÍch

'z 
lné atladn| obMoíi A|e ! |om )DřiMhsDU ý sejh Bl|.k 9h|.da|BRzinu v Nové

Rnl lú.Nhil.y né ehdej:í !hifov.|é -nebajd)' m'|':i vit orcm Foďs- l ololfia
PaÚem. a Biezinr, ač již hncd lelo oáodné odníd nechati ýéhÓ pÓvo|ání Uěilelského a ží|i u
BIIk. v ctýnově' 

']id 
jednou i dlakrál do mkl o piÁzdninoYý.h 'ln@h 

jmtn' lebiol nebo
zimnich jezdi k němu dÓ cbýnďa íebo pó]t i dÓ h.ny: 

'célý 
Dk j9s1ri ceíÓu k vášenu

chýÓvu (]903) '''' PřÍl.li dBhí doba nď.ho *ítá.i s. blÍá' Joí lÓ shtÓdušnÍ lrod vmém
rcco ( |904)' ve vašcm domě' kde je 

'olit 
lÁsky a |9ph (Bílek j.st již dé|o &M'' ž! i Pou$ik

ci'nec U něho okřiv{ i apomlnÁ na íŽ ýé ces!, (l907)'''Krášný váš chýnoY ', Mš9 mditace
v díln., vďery pod vašin loubim ( l9l2)' .v symboliclé své leči Bílsk Bluinu nuýá již.jeD
píÓýě PřítoIéĎ. 

"Ja!J 
vážná. až posvábá radosl '' ářila zjéjjch ticné bnvfucé! M},šlď*a

í.dujc nyš]enl.!' hlasy 9 vlni Dotoutin' podivuhodn. hamoni. sjedíocují sÍdco '...' iak líčj
jej'cn horcly vilém N€éa' A dovedu si je pi€dsbvjli' poruv jo *ažd.ho alaš|ě' bq$fta
nejótl.jŠI lělcmosli i zdalDéno 

"írijc 
silných ro*oď. od YěoI toholo sět4 k íiúž jd. jqich

sp'Š řoninjici úsněÝ, pi*házejí ŤonÁnh dó vnšéní b}ikÁ *talicténo' když u čn€ z jéjjch
niti hysklli skyté vlld]q j.ž do rýáru fuzpÁIil vniťřnl ohéň v j.jich šámlách'

llned se spojili t práoi' Rot l90l' ltdy Émř.l z€y.Í' rycházi poďodní bámická kÍiha
Bř€inova 

'3'uoe..s 
ktsbami Bíl*oYýni a BiltWýD i nóthdm' cožj. symbolircvso iéž

obíIkou' jejiž Gx1 kÓ|r kgsby Bll*ory jes psÁí vIab)í nkou Březinovou' a léhož Úku jcst
BíIkúv keýb.ý cyklus 

"otčenÁš.. 
BňeziDovou strdii opřÍlclovĚ umění' Kr*by k ,'Rukám..

ijiné. kleé BlIek bísní*ovi dal' byly i jcdinou !ÍzdobÓD BkájckéhÓ Píb'*u Březiíova
YJaoměricicn (a ziíaly v lofto D}Ťí básniko!ě muEU): 

'v!š. 
pÍáo. hlcdI D! mn. se všéch

íěn mé smoty a každý pÓh|.' do dob Íinu|ých křisi nj Y dÍši vzpomink! Da 
'aše 

roznovory'
Neboť jsou v&i, o íiciŽ j.djně spolu nohli jMo nbviti" (l92l)' Ač' j'} pl.vÚq š|Ó Ý jÁdlc
Ó dva riTé sěry nyšléne{ i ptedsd' dovédl BíŽina jlto w !'š9ň naléati ý dflc Bfltově



samé *lady pfu sbc' P.diwje s9 v 'lÍ. Bilkové i v $chařýi vibec jsl 
''hÓřkénu 

bjmstvi
po't,ó'' jinž s ryslovuje véčná žízeň í í.nas,tosl hfioty.., lik 'JyíickéDU Ýnamu
n./o7'ňdďÍ', nejnopřísfopnějši fomy ávola, exlase spojenl sBonem' oile ces9.. (1904)'
Aňďu ž.sn. nld výmluwýD 1ichfl s@hy: ,'Ja}á podinhodná iď je so.hďsB/í| 

'a*ouúzkoghou dúilIivoý divá m|čení!.. Nr Bíkrvě dÍe vidí ',dvojl ryď.: !'ávě 1oto .'sochřské
vidění věci" a oýšon ijoho spirilu.lnnus' jákési ,'magické, jinénu řádU ýodÍobené záláí
světl!.. (1907)' N@lmicky cilliw, chlěl by Březina aŽ popl€ní íŽivé hmoty ! nměDí' |ouž€
po ,'ňeči ghÓp mdÉmského zvýšenl seBfictóho ozj6něni, h'ězdné lehkoíi..(]900) -
a odl.s} toho zdÁ se mU ležli plávě na něLerji.h ltsbÁcb Bílkorýh 

''v 
b]íztÓýj blového

díla cíim jilřni nláz; }íe 2de na !'anu ji!ého dnď.(1904)''

v nmenén d'ob!ém |éle BlŽinově *iéblé d křivé kÓšty ('Býám k smÉi
mdlo"') p'ál plmfuý dÚch !ždy ldŽJcí z ěl*ných oblíí t l.hts|i owobořné duše'
v jénó 1tr6u jakÓ by vškulku byla slož.na nugovski kiid'a ''mděla mezi nónj"' I'kal so uněnI
smyslnějšÍho' živohč rczjísÚého l uĚiniv . y mohl vůbe. žíi . z nouze chosl' Pot]ásil
bol9st 2 klad' 4 dílo 

''bjemé 
spr'vedlnosď.' RoIo 1906 upaď . z]ofil si Tehdy Bll.k

hÓ aé k 9bě, ale BřŽina odmílí a pIš.: .,TajmÁ nóÚdrN1 Iáhe ,i-,'', naše ruoe, aby
ukáaIa, Ž€ lení nióím jéjich Ýla.tdí sfla'..A v díle Blllově ŇcňovaI b{mit ptá!ě bn mysl prÓ
holest a jeji yÍu' !Ťo!o sad mu posla] Ío}u 1903 Bil.k dlibrř De.ána's.ý6 Ml'wď..
éÍnž ftííi] iÍspilátoltu ,'Boleí". Ale Bigina Íenkrít pehÓpil v dopis. kompÓsicj BíkoW
i€štó nespnivně. vida v ni glorili*aci poslánl ženy ío mijako dn&y a mlkyj.ho dítělg. J. !o
však sama vý1Wá ideo, IdeB se pa( sla|a myš|ď*ou pÓmikÚ, jejíž Bll.* poslávil $émU
přítoli na jeho hrcb nr hřbitoýě jďoněřic*ém a kleií vsku*u rystihuj. jednu prtli Bř.zinďa
nyšlen}Ó!éhÓ s!ěta: přij Ínánl 'lďi, 

yého zókono bo|6|i,., j* a nén psal Bl |kovi rolu l 907,
v obměně t dvojsoši 'slepoj]., 

jeŽ Bjlk@i Bieána Wukl sejnÓjÍemou bá$i) Ópět b špotu
jdou v živď i vo sDrt dvl poubícl 

"TvlÉď.s bŤou k ydci pňtištěnou ljeru po levici'
odjinajíc ho okou i plíštěm' ž.nA .'s.sf& Boloď..

Bo]es indiíduá]ni 
'6sobi'a 

se bolŇi o6*nou, dáíě když ý Íozpolta|a ýělová
!ÁLko. Tódy sna nejr]šš slbv.dlnos, vníŽ BlÉzina lolik věřil, z!á|a se nu .'láh i a
udÁlosli ýě6 lidil.|ného Í.poslouchati hlaÚm nai.ho srdcď.. heé cíilo .pÍávo na ýou
bol.ý. (l9l4 a l9l8)'. 

',Nic 
nemúž€ nís osvobodni Ód á*oná bol*li a ízi' kleé jsÓu

ZjHad.ini žŇl' v. sbvbě lohoto áýot. . ( l9l5)'

Pní| sh' Bn|ole o n' !e BPins vdÓpkech niň'e. 
'c 

pÉv. ''Žb|' p6bvd
Určená z pomik BéíešjTÉbíŤ*énu m vyšeb6dě' Ji* aáno, ry ynu]a zni nyšl.í*n
BIlkoD, 'JíbilnÍ mohyly běIohoBté,.' velité oleEie rcainulé lGlý pIÓDd osob. výjďů
zč.ských dějin, 

"vď 
dďi, z,kamqělý.h bÓI*lí, celý nárÓd jako synbol du.hÓvébo

mučed.jcýí n. zeÍj.., jak BlÚim (1904) inicrpEtuj9 pNlmý mu náóí lohoto poňnÍlo
kolcktihí' n€sianslé oEli N.ircd!. ro čDt€oh Iele.h přjpmíná Bilkovi bb myš|en*u o vílí
p'l 4.ívu, 

'€ 
sochď pácujé o ňódolD té nÓhyly: .Byla po léb lájná nyšlenka rbyje vy

slavěl t.Íto emnÍk čělé bol€íi Nl@u \čřIoiho dlwě*q k.Dotm 
'ašl 

aě, do noha
budouoichvěkú.,.vchýnověuvjdělpopi'éBíuiía"ěáryještěžhavétvĎrčIfiž]'rem.,níčňy
kř'lě rysnĚíých srch a sowší Bílcvy ,,ces9..' vsymbolŇn hhvně jéšlě biblio*ýoh,
Šlmzó]{rmich' Je{tna z Iéch seh, dfuí idéolÓgií biezino!škd' Óbrďšló dřďohzba 

"Už25u..,
'|ášť 

ajíná Bfuzinu a táž. ý při nÍ: ''co 
jo s va!í gdgiI?. . nanáž.je no bílkovskou nyšláku

ďlny{alerjHhiónu' Roku l9M nluvil BřŽina s Maszrykem o dile BílkÓvě' sii|e sledoval
}'stara přltelÓry' dofu, ý Míi.hově i jind. po Něm*ku' sl.dÓvi| jeho př.dnóšková fué'
v'ii noo4ní dce'y' syl. Bil{ovo, dopÚáá ýýD píÁním Bílmv vsfup do vIatíjho píb}'Áa

vždy Ýícé hěsá!ály Bil*' posbla z čéskýth dějjn níhořnslých' Ro*u 1909 iáže
9 BlciM: "Jo( 

j. s HusoYýn pomnílcn' jehož knisný nl'č'1e* Jstc ni al!!?. - a Dku t9]4
ohlašUj€ sij piíj9zd do (olj'q lby spatřil tol@é dilo. stíle č.k( ž. joho piítl bude po!Ólán
k rclkýn mlialú: 'Nmhu * lHt]iti pňedfoš.' žé již ně*do vydaný blíá se ceslou do v.šl
fuoý, aby vás najd jméDem tis|ce bBlří ..... zotlm B páNjI spolgĎně: oku l 920 r'dÁvá



z]'noi nďé vydánl Biezjnoýcb €Éjú 
',Hudba PÍmend. s*resbnni BítkoYini a tá již

apoč.l lBby pro nový cnyíúý svazek 
"skýé 

děj iny..Úehož Březinljiž nedops.l)'
Když proluklo rálka . BíIék musel' 42leý' h'ť na l.rá&o' obléci YojÚský šil' píše mu

BlŽim: ''vzpmináĎ na vís nouoně v těchb dneh boleíné z*oušky, kdy jenjnou útěchou
.jst nryšlen*4 žc poDhým ljdskýn dilen lak voliké věci' jaié s. připÍavujÍ' býi nehohť.
(] 7' s'!m 19l4)' A ldyž s. mohl Bilek hátilj, piš.ješiě loho Běsice] .,BUdo !á5 na!.ho slďa
! náší práce snad laké lřebq až so u1iší t)'lo b.uře' ljdé ý'pamalujI se a sýého šílensrýi ''.
ap.chopl snad i ně.o zbjmého s'nyíu svéno dnešniho utpsj' sr'loe budou md
j připdénější pm Těfuvá!' !']/ššlho 

'voia 
na remi' pokoného a brahkého',jak jsme jej

h|ágali i ny svou pÉoí podle stých sjl a jakjej nlágl' i všjchni miýii !'šcho s]oEs]ého ibdu
jemú v 

'nučedniotvi 
těoh1o dni ulož.' byl tal leljlý podi|,. v úzlodéch doby všlk douíá' že

2té bÓuie v),jde nárcd náš'..dejž Búh' svobodnéjší' neži je dnoď. (l9l7)' Á když svobodo
přišla. píšc !řlteli ý lediu 1919 lato LTásná slova: 'Nárcdu lak Mšem\ iíď 

'o 
slolelích ýého

ájelí Šávrí se zse samosbtÚn hospodáih na svém dědiotví na zmi. přojdo všichni, aby
nohl r}koíati dílq pro něž b'I bl podinh.dně cbÍánén pÓ věky a ehová' před z.h}Ťutím,
aby vfšši iád Iásky nsloupil fi|sto krulého řád! pý.hy a lry.'..

Tehdy pňmk|i se tBilkoli b|'ž. nladí z\ryímého odboro Uněleké besedý
realinjíc. n. cNili j BiIkúv sen o kolekiilni spo|upníoi uĎélců bŤ ří společnýn Úon}Dnín
rysÍoupenim Íojedné ýsta!ě besedíl' ch}shli Du i soubomó v]dánl reprodDkcl jé]rÓ pnci'
kčémuž Bňzjna. 1922 píš€: .pudeJi Íi popiáno, abych 

'aps!| 
článe!, snÍmž bych byt

poněkud spo*ojň '. s Íadoíí vyhÓvín piílelúm v3šeho dlIÍ'( podnik F neuskutečDil)'
}os|edni dobou dopisy Přiic|ov7 Bi|lovi byly nbvné obámďí, *dy k něnu přijcdg do PÍny

Roku ]923' o ýé šedesátce, ulek| se BřŽina vůb@ pigd hlu*em osla! k Bílkovi do
ljcho ctýnova' o své vláshi šgdesálce misto lě|es'é návšěVy Přltele. již dj léld odPoěivajicího
! hlÓbě, doíóvá sochai nÁvšlělu jeho duchowl: sýazek písDlich vzkazů z doby t&1ěř ťiced
l.1' pÍa\ý.h bř@ino$kýth '.psaníě9*" bž po*vmy''

Mysloli jm.' Ž. zd. ncjlép. uclín. BilkÓvl' šedsíiny. pohlédnemýti m joho dilo
! ťn.ém od'4 dU.howtoa 

'd|' 
|*hlo doDNi 

'cho 
Ptlte|e'

od'eorcsomihpre&sbulÝÚno

se Mu&r sdělujme, ř 2]' ářl 2002 
-nřel 

dlouholďý a oběiavý člon
společn.sti lÍamišk Bllka

TbDi Lubonír Miřcjďs|Ý.

fiDI' Lubomir Miřejovsl.ý byl farářen a soniďem c.sltobbbské cíkve ďúgelické'
Byl vzic!ý Úlověk' eIý ýůj žvot věnov!| bliŽnlm'



sepu|kÍá|nÍ tvorba Františka BÍ|ka
($učeý sv)

U Ýoln}th pla.il j. Náděm yišká, u rcliéfi výškz x š'}*a'
zGl*y: GÍMl Galen. hbwlho ňbb PBhy

cČsH cftkw časkollovňská hBibkÁ
NG Nrbdni 8.líie

Misto:
nábiobe! Pá!Í Jc.f Ša''člk

Náz.ý: 
'UrďúďŤťT6l ů! rel.i p1a5b1a !! rffié' podfud

M.&'iá| bmM (2' o't|itk p.HZn po r 1990)
RoňĚÍdlla| 200 x 1,|o m
Rok 1905 (Těb rJidovo z r' ls9?)
P@áÍlš] l' odlibt z litÚ ny!1 mkíh v !ř.díni fin'no koíela NejsvttějŠl Trcjic.

BABICI
liluohlL JÚ rndn
,IJih xrisb u lďlžť'
buhová pl'le G.aú Í. kÚp!á (bc.

Matriál Élaú,Ji!'

Náp's| PÁMÁ,|CEJ^NAhrDRY.l8a'+'9or(bálffiDi)
Ro&: %ilPlasriLy lc02

MÍ.lo: }RNo (u!ftd rnbitov)
!i'@hlk. rmIE Liškďá

''PÓb'b 
íáuq' kdyl dáýá chléb"

Eljéf oseťý v k.eni

Roněrd a: 13óió9mkeliéo
mH1,B MÁTK' KDYŽ DÁvÁ CHLÉB

RoÍ: l92' (ro} vajra PbEti}y l9l3)
Pmím*a: sádsw md€l k Éléfu j. v mjdkr Gln'P {P{l4)' ňynl r}sÝ.n v. sboru ccsH

BRNo Ú'ř.dnl hřbiw)
ii}mb.L Mm. Ťml..vá
ŽÍ",tfr"
EIéf osu.íý v i'lm'

vPňW doI.: F,B'

socIÁLN] PRÁco\,rÝIcE

sdrcli md.| ' mlií.| \bol .č{H v ( t'm(



BnNo orbibv Židďi.o

' lbsbelqmdiHd.el'bvaáNďdlÓň
"slyšlne, 

ját nodx s. Tú 
'óle 

m ríá(

R.[ér nově osaa, púYoeě v Tovd.vě (do ft|iéfu r' Bíer pier€dt lv' pmsbu svÉho
otrsÁše z i 1900' 7 lis9' sÁdí'' rodel l. É!éfu v mijd*u sbm ccsH v tctle
ý' MihnÁ!. v PŘ. .! sbén Městš, lde Dp.hěi nad Íiífr! kdo sl{Vá| F' Bile* pli

DoMÁŽucE
!íjÍobek,P.ťlr3B

Dnú:

RfuěIdí6 273 x 240 x ?3 @ d.ska: ó0 x,r4 m

NÁŠÉ srurxY MĚŘÍM! NÁŠI MĚRoU JEŠri v IoKoňE
ČEXÁME ŽE JE a',ÍĚŘiŠ vEuKosí svou FB' l9r?

v'.m vlmsť€d: JÁRoMÍR PUC'|L}!R

lNToNrE Puo.lAxovÁ
!1333 - + r9s1
srN i^RoMh

rplM: UMRIL l90e

DlIo MÍÍa *ifuj. vněxo!*a ckÍDláťch v komrnln něfldo v ďevořdbě (naPř'
GHMP - P-724' oblel gal.Íi. v'!oóí' v jihlavě 

'H')

DoMÁŽLIcE

,éž dokud Púo' svíý '' '"

KR\'E NAsl. '. ' . \'I l9l7. F.B' (!í[ojhM km.!i)
Mpod!ňh PLUi( LEKAi MUDR'vÁcLÁv MIl.o|Á

RYlÍŘ ŘÁDL rRÁNn$'Á losrfÁ.1334 + l9l5

JEHo cHoŤ MÁfuE + 1393 (?)

F'Bll.k zd. p,b..ll do r.liófu úsf.dll fioúv své ktsby k M3ni obkm Břdjny Ru..
(1900)|K,jd!khd.klicll!úkrv.n!lmč*ouIi(oÍjginálkBbyGHMP x.z977).



Miío: DoMAŽllcE
nárrcb.& JB.ftJťbÍ

Ni:B: 
'DěkDj.mTobě 

žejsi.ón popřál s}ého

M3leÍiát kóúÉ(!íslovĚ)
Roa&dí. 200a90m
RoněÍÍcn': 200a90m
Ní'i: DĚKUJEM! ToBi Ž! J$ NÁM PoPŘÁ! su:lro ZAI-iBEŇ Po

TŘIATfucET rlT '!.B' l9l3 (l.olm Eljéfu) n! Pod'brci: dole lRoFlsoR

PmáÍ** lí8brl.Eléfi Nc(K l3'9l'

mÁDEc xR,{Iovl (K!}lmy)
Dlůnbd.BobmilKubišb

Náry: ,pbsÁbmut ád si]nýn bbm"

Mlbjíl| *lmGhkdEo
Ron&dí|ť Yýšri 500 n
NíPis: ú t'f..i eod rcI!éren"

lx,{D: MArÍŘ BoIrKUBrŠTÁ sErNÍx l. DĚLosTŘ Ř.

Ird.bné nÁvňy F. BÍ}. k Eliéfu v Mmr.*é s']Úii ý Bnr. (B ó442. B 6443, B 9532)

IriADEc xRÁI,o\E (Kukl.ny)
náIÚobd! Álo's Ncj.dlý
,Já pltmohl ,Yěť
vot]á pa|i}i' tpaná frřl'
ránm (del Bílrcva nfuhu pfu'áděi kú.ní{ ry vác'av Škoda rrrad.c xř]ovó)

Phstilo zĎstlá' óo'bíě poí(oaá' sádbw nod.l v. ,32 cm c}rMP eál)
ryúvaá É sbm ccsH E vy3ok.m Mí.

I*nDEc lRÁl'or.E corchov)
namb.k,M!íesŤPďi

Eliéf n! ďohi@kfu }. nálrcb*u
Matni]: l*!ú! !{.ní ijh'

NáPn: *olď rcli.fu: JÁ lsBM vzl(ÍlšlŇ 1 avoT xDo !ÉŘj vE MNE BYl

dol.:MÁ*IE s*l'ovÁ
r373 - r905

Rok EiI.sliéfu 1902
rcli.ťpoěrvň

HxÁDm KRAl.lŤ PouchoÝ)
bábbb.li Ed Šerdol'á

''N.Uířl4 
jáom spr (vzldlšmí dc..y Janlvr)



l.Áffi ÚJl.I.oE)
R'měiďlť l45x l4Jx]0m

Nápls: Ďa diéfu dol.: NIUMiELÁ J!NoM sPl
do]. E lodbci Elú| sKoDovÁ

náÝ]]Eliéfuz.l9ló
EliéfpďLoa

Hus]:ol!.! NAD BEčVou
.í}ňb.Iqndimfudáldví
rífuí (!ís}ÓB). zpB.ován dl. náunu JÚa Konůpkz

Lúd'Dily Dadíové
v d.finnŇníf ňaÉjálu 

'ejně 
n.dďu (arn'íP, v' 50 .m, !, r3 cm, P.{r6l)

oŤačál| ni,'Íob.l Frdiš.* N?*ul
Náryi 

''Po.l.Jnl 
v.čo\|

DEi: Eliéfiryýoďb} plEo
Míb'át m}i.rfu.dh]'
RhěŤdlla: l20xló0o(ř|iól)
Nápis: dol. ía @hn.k'íd FRANTISE( NIKUT

sbvbajé aačíě poškoaá

ú&otdq lDm n'j5l.ý
(u]vodně nÁlÍob.k BlllÓv! oe. Júá Bllka)

N{eÝ: "zfulaň s '!ni' 
dď s. ňmhýlit.(Uěcnci a íJifu Ý Eeuich)

Maleliíl: *ámn(pís*w9o
RoměIdíď Im')15m
RoÚ&ď.h': 305 i 230 Ú

dob: 7nŠTÁŇ sNÁM
DBN s! NAcrú-tr-

v DnúU dole na ďcb ertr.: PnlBÝvAJ'ciM NA PRÁ\DĚ Boá

'Áfuobů 
Mei. NNÁloÝÁ

,Á.děl s k.háBn"
Dnn: kunoÚ Eliéf' lrqa,.ádoby
M'Enál topř - plabť od]itl píslov.c

esfuDádobal'nprlýxmI70m

m'ra Efiéfu 1902
Pmám*a: kopie rljéfu !púě upeněDa



.álÚob.lq bdim svohodow

'}r.Úňl4 
j@m 3p|..(vddenI dc.y ]aimty)

kinm (PGkoÝ.c)

Ron& fich': ,,, x ,00 x Í m (v&bě soklu)
NáDis: NEl,l'{ňlu JENoMsPl.l9l6(olEliéfudole)

F sok]u: RoDINÁ svoBoDovA

Dánlob.l Ffudlek síl.*

''Modli'bá ed bnbý'
Úlií plásdrá' sdjnnm.niý *ovový ýím

Malíil|: Umělý káneo (p[vďně dub, cůln .m.n! ndta)

Nípis: !á tmrj nn bbbu: FIANITŠEK BIIEK

.Děkuj.ne Tj'' " (popBi }' MÚio

}ílm(pkkŤrco

' DÉKUEm T ŽEs NÁM Po! ll.| PoPŘt! s\,ŤHo zAliBENi

dolenp.díďci:RoDINÁruzovÁ

JÁRoMĚŘrcE N'4D RoKYŤNoU

,,TláE. aj.ho $h bÓ|ď
suoč|loů',b4y
bsí4 souoliirlfun !.dMvci (bl')' kní'ť bmú

í' p.dsv.i TvÚRcE

hpy mfoě p.šk()aé' sousošl *isbj. Y}'dě Yďial vk.:bě i lplsti..
v komdn]fr itědtla. mpr Mmvská gd.lie v BnĚ dřrc' Ý 40 oÚ, sD.233

nákobelrBož.'arůlbá
,.sválo v fuolách svíl a ín} ho rcobsá'ry" (úpis m mq
mMektB 2 rljéry' buú
mhjtďfu a Elié&' *ámn (pjskov.c) bÚb: brcE

RoněŤdl|a: be v nidávobÍ ý.Iilďi!Éliés: 200 x |00 ď



podMvčpodbBbf,svÁTÉ

BOzENI(Y
PnÚ ;ór D<AlIo:

cáí 
'á'isúj. 

!p!hě čitelná (lGby k Eliéňn NG - K 335]0' KJl l33)

JDlDfucHÚv HiÁDEc
nÁkobů Fi K' T.'ditÍ
,'Bys N.dI 

'Ás 
vc domv n&"

btd d3áý v pbrwcwán lrcb\T

NáDis| v k'trĎi do Di|h)I!: JÁ JSEM vzKijĚNi l ŽvoT
Da d6c. řÉft dol?: BYs UVEDL NÁs vE DoMov NÁš

DáBí nápi.n keré byly vp'!ko*i' jsou s'ýé' Reliéfj. do plNik.y př.v.doá 4.
k6ba BIlková oiěená!.! l90o: 

'9}: ve donov ú rrátil fuc.iý ja:nm l hi|6í Bó
V[|ť.. Dá|šl *ďpW. crn<P' mrm RdĚjN'

!ibmb.t' }'.ýd. Duloú
Náz.v ŽehEl.ici poloposw xiiú

kilM(pisr.rco
Áoa&dlla' l73 x l00 cm íbÉz sodliho mdelcd

npú"'''.trvÍ lMŤEbÉ-o1.L-PANF mBE,,|-Nfá
vl.vodol"o!*|fuuiEliáfuEB.l9'9

!ÁrÍÓb.lrJúy'albf

'U'úul'j*n v Tv.é j.diiosd"

lhó (!ískoko
Roa&ďla: ,00 x 30 m CÓe podsvco

xosTEl'EcNÁE\NE
.Á&ob€Jqmdj!!PÍiN&

'Ttď od ck, ď ýěb a od rcba klabý.



Mhb: IENESICE U 1OUN
oadč6t íjnrbťlr rcdiia zvéřinova

Já pmohl svšť'
Dnú rcliéf *'áý v lffi'j, bim' d.ska

bEq LÁtÉ. ál3
noa&dllď 200 x 30m
Nípis: v Eliéfu ná}ol. m *}l'] JÁPňEMotlLsvlT

bÍoú' deslo: RoDNA zvlilNovA
KARELzvĚŘrNA BoŽENAzvÉŘNovÁ
iuDITELcUxRovARU cHof ilD'c]t,xRovÁRu
r6.vll36l +2l.IV.r9l0

Ponínúa: Re|iéf byl Původně ,pB.ován v lopolovťn dřW (di* Mjelkď sčsH v P@. Il
M.li sfu)' Pal. dd]i' dd bbDÚ.

Mish] l-lBČIcE NÁD vl-.rÁvou
oaač€ol: !íJ'Iobclqrcdid'Ffu.hemv'

..Níš dItel QI'jdu.j.j r s! pmbudjť oď l D

lí@cib|abÍENéh'ay

Nápk vl€m m *moj p|di]:y: NÁš PfuTlL sPÍ '.

n tÍoŽ' dďř pod phs'll.oD: svAT! lÁMA,tcE

ftlitro}ý nod.l k p|di€ v aHMP (P44l 3ídá' P'l399 br@)

bl.M(!rar*a)

v i' l99 byls pl&slilc %izÚ!' sÁd'mý mod.l k pllstic. Ý ňij.lht NábožeDsté obce
ccsH Ý Upici

.álÍob.k'rcdiD'og'vícl*afilch.n
N{2.v: ,,Bož.' jó ý Tobě jd vě.íé 3bl.dií|. Í}sbva nu& a Žry v ob'aclcb)

Rměrdí!: 220 x lcóm
N{p&: ni túňi Éliéfu nlhot.: BoŽE -,!N v ToBĚ 

'EsT 
\ÉČNÉ sIrI,EDÁNi

JoSEFKUčIM vÁcLÁvAFlscmRA

R.li.fbylF'Bl|}fi\o!.r$óqr.áni!bJioÝdl.v



.í&ob.lc Jo$fošlm

'Jájlm vŽKlšaí i áWr G.t pda!' l&isb ! Mďt]l) ('m l D
suoši' , ýltidk

RoměrdíIa| sNoši:205xl01 x59

NápisI
Ev.J..l l. - Ř!r'L rEŽÍŠ MáRTÉ. jÁ JSEM vzKŘiŠENÍ

Mn.l'IsTlRsKÝ RnDÁ
Jl'Di JosEF oŠImeA

ť.liío' nodd k sosočl cIŤ!'P GádŘ' P.l42]/.'o

DáIÍobeh lg.ác rúb.lkl

'avdjeboj'Eliá(owÚý ý řgnán mámn)

Nápis: I'RoBKA IGNÁCE r('AIELKY

ŽtvoT JlsT BoJ xRUl'ý Á BEZoH!ED\Ý ÓovÉK PRoRÁvÁ
BYŤ I zvÍrĚal {aldijblnn zhdNňá Ž&'ně kaMlk.ú)

Ro*:
Dllo j. řliéful i.plil.. vdbÉ lhíiky zr' 1922 (dub' v' 207,5 cm' c'{MP): *bfě
bMn lývoři| I. B!l* Eli.f (.' v lipov&n a dubovén dim.

n{nFbů Iodin ljkomých
,,oč.' k!ÍÚžÍi mi dal '' '..(cdí pďava ki3ú z pEvého ercfilo
EIiéíosraý v čmém kmri

Ron&dIlt l33153 dn (E]iéD

BYl,i sE MNoU' r'B' (m d.* rcliéfu)
v dBc. lm.í.: RoDN^ I-A*oMÝď

Poaioůa: R.liélF' Bi|ek .ouleě v}ýďil v dBbďá. ečW Gbď cČsH v Dqvidch),

ná]'rcb.k' BáJboÍ! vyÚt.]ová
Ná:B: ,Jcnbv. hlivi á o.. vÍoniky.(ó' á

Roaěidllr: 260 x 62 x40 dG.lýldlM)

na}'mni BARBoRÁ
\.YčiTÁl.ovÁ
! t2.xt,l36l
+l&.r_1913

Pozú''ka; NáZv je pre%l zu'snlmčnlho ,7-Áfuu F. Bl|}r o r]fuř.rém dllď.' R.lřf j.
uv{děn léž p.d Dázvm 

'Ktis' 
sÍjající ňušra umkodi z n.šich ďÍ.'



Miso:
oa!&nl: náhrcb.lq rcdiB rl'ašoÝa

mlná pltsÍ}J (rcEvroú bib')

Josfiu xilmy.Íwá m. Hnrlwá + 1l,x'l927

M'!to: MÁI,ŠIGUTÁIoRÁ
oal'&nl: iihJob.k, !fuťšek Šv(
Ná2.v: nóc v pNl.dDl bďitr€ (T}drc. a jeio !e Bol.í)

.Ř 1993 fibnw u kÚtla T!j.Ť . iÁiňbek lŽnáno *e

MÁiÁncE
Dibrcbů Áron lld
,'l,ďiiukiížé.
kuhoý rliéf osraý v *aft
páteúbli!!

ŘEDITEL zÁl.ŽNY

JEHo MATXA xÁT!fuNA 1357l9]7
Rok

Mísb] MlRo,lIcE
nálrcbák, J6.fa svěrábvá

Náev: 'fohyb ndlq,, kdý dÁú.hléb..
etáf (kÓpie Ž l' r9$) c.hý v rT'Elj
kem olskoB púvodně bmz)

N4nmlotrbjrc l ř fu:pobybmírv*. l ! , 'dávách|éb

- cBoŤ sEKČ' clfrA MNIsTERsTvÁ FINANCi
zIMŘ' 26. ÚNoRÁ 19'6 v 59 RocE svÉHo ŽwoTA

Rot| 1927 (mk vb[T plÁ ry l9l3)' Pívod!ě bitnÚÚ reliéf d.ponován vMěsblén

MoR vsr(É BrmlrovrcE
iÁůsbd!l-jdulkJe.bďÁ
.Á.dělsk'}ftm.

Élená hlíq pÍs*orcc

Á ZlíovuzRozB}Ú s1'ADxo ]E z|,rt| oB'
dole I}Á}.'flšBK J€c}l ZDENKA JEcHovÁ

*22.|l.r334 +20.\.U.1960'16,ll.r39t +27.)(I.t952
.éh dolem pďdarci: LIDUŠXA JEorovÁ

12



NovÁ fuŠn
!áhÓbclrKeclv'i*o
,,cbÝájín T.b..o1|dPó. nebe i Změ"
GJnfu hŽj p.sbwi ž.Dy 

' 
mužé)

Eliá@ývtllm.i
brcq lálen

NtÉ: úÍ.liéfu]mhň:cHvÁLiMTlBEoTČ! PÁNENEBEIZEMĚ
dol?F|B'

E Podlhvci j$i!L vÁŠKo FnÁN'nŠK{ vÁšKovÁ
11370 +1923 r1330 +1950

3. brMvý odlit* eliéh' Mod.l zp.timvué sádry vmjcťd crI'ÍP ÍPa61)
vyí.vó v NábořBké obci ccsH v tní:lta !.d Ňbu

NoVÁ Í'lsE
nákob.\ fudin! Pďskoň
',DobÍýÉ.ýřDnh volní p'asb]o E o{fuob\a z Í'mu á nínbb 1'Í'p!

MaEdíL bDq krMy, fukr IešEný kíT.n

Nipn: md.$e RoD ÁPofusKovA
Rok Yajhl ďh 1900
Poaí'úa: PIatjli j. !ůYodnč puóáíi BI1*oE cy{& oč.ná. 0900)' 5' pÍsba' 13' li* Ja*

íadté rui bý: co we zbeni Pzíýď dob.ýn !'l@M objll' v.býn obj.'ln
j.bo Nejdižlfor1 Ně*oIik *mplálú'

NovÁfuŠE
ná}rcb.k ptroEŤát{

"Mcdailon 
P, Mďiť.

EllélhlhoÝý
Mibiít !.mil! €b4v@á
Ro@ú di|!: plín& I3.m

PELIfiTMOV
nÁhĎbelqRcalj.vai}oú

kÁÍEn (pislove) k.mmý pod$B, 2 vá2y

á vz]LÉDL oD sLUŽEBNtcE svÉ - oD TÉro clrvÍ.É
Bl"{Hosr-ÁvIT ME lUDoU vŠEdINÁ m(oLEM

m podsbvci vhÝo: RosÁLIE v-AŇKovÁ

v!lďo: (rcvějšl lápi' Msai!: FR' B, VANÉK

víÝorao Podl. ÉIiéfu velebl dušc mÁ Hospodiii, 1906, (6rn,ÍP' sádq 240 x l50

P 456)' ldďi v]3bm v bd. Domh l.ábl*jbt $b v Hoj.íně'

1.,



MiíĎ: PI-ZEŇ. Bol.EvEc

reIiérslzmý Y tfrhi

RÓbeďh: 6rxc]m(djéf)

NáPi". mft'iéfu: vlďo !áote orvÁLh4TEBE oTe

,' bsmvý odlibk rcIiéÍL Model zPldrcroé údry vmj.l*u clrl'{' (P 46l
ryhm v Náb' obci ccsH Ý Húdra.rd Ňsu)'

v@ob€ l'lbibhl Ždi
Pr:lhuh lEIénfi Anděli !. síďd' do Í.|ién] w8' 2 oMdneové rcIéry
Rozlďčeoí a věčíé sbl.dánJ (N'd hfobr 

'' 
Po.tÍmM)' Nad lín' zeď zdob.oá

stylibmýn plsmD 3 4 klholýni Éljéry' pod nimjž jsu d.lšl ná}'obrr: nalevo:
Hbw l' Meie u ldlže Gad.Álmbkm rcdiny H.l|ichov')! Anděl l*ajb| u }:lÍžej

RoněŤdlh: velý mděl $.vÍrm: el.k 2]6 x 35 .m (dh n!|.: 55 x 29 m)
r hové djéry: 62 m

PoajiD}!: T't ř,iéry Žpál.n. hlíny po''lBl F' Bll.k ktíudobě úhmbku i ýpddčjŠl dobé,
Byly !ý|ďovhy z fol.4 reé $b ucboval

PMHA (ol.Ú!ké hřbilov})
ofu&ni íáheb.t.i Hánjš wihm

Druh: Ť.li.f 6'mýB kátrn'
Mí.riá]: bÍW' *Áffi

Náýi!: dol. E Elřfu PlsEŇ o VĚťNÉM DoMoW

rrAM'Š ýmAN

čl-ENČjsxÉHo

P@'ánl.a: Mod.l pm řli.fbyl !,y}ezjn v lip.vám ď.w i929 {aI$íP. P a9l)'

PIÁHA{olšans*é bňíory)
iÁůiob.L,piď'Jc.fMaudď

NÁa: "ve 6órči chYl|ijeÍ Píbnm áú eý.
Drun: diéfow.lyvkrlMi

Nápis: dole na rIéfu: v! TvÚRČi c'Hviu JES,I

E Podlbrcl JosEF MAUDET

Plai'!!ď sldc! a lucté t]hy (P 433/4ó) a 6ádt!Yý md.l kEÍéfu {P453) vcHMl. l' Blle*
mlř zíáfbku ,jč*olilrí' užiI i YjinéB mígi.b . E.h!řq nď' j'*Ó nÁVh m
obálta * Pmffi I obkáŽ Btezjny (NG - I('2011d K 3]53l)'



PR'4!A (ollaslé h'bi'ory)
dÁkob.lqMUDr'(mill.hÓúr
.xdo dokoná mé dí|o?.'

diÝeBký mnu

THÍ'oý sádov' nodgl a , btmoú od|i'ry vclne c 57,, P I34ó)' PúWdi'
brcnmvéžardiniéŤychytl

PRÁHÁ (olšddé hrbibr})

Jh.ň od těli' od 3věb . od nebe kl.obť

bbiz' &í.íý pj3xoýec (...lríeklú)

B'trmÚ rcliéf cbybl (z.'!a?), sádóÝý Íodcl (Pj9ó) v clntp' !rcmÚ odlitl. (!

PRÁHÁ (o|!eské hJbi'oq)
Ďáimbek,iodiíBRóŠlďovl

řIé|sáhý m k9trbi

Ď'.''rru HILEN A (o\R-ÁDov 1.Róru ERovÁ

Na krJmi ÍN uEdo. dzlšI jmém' sádmÚ Íod.l pŇ;fu - GI]!,p l.4?2

PMIJA (olkíll(é hřóilovl)

"Ne rú !nl!' il. Tvá 3bĎ *..(ťÍč!frečnj psbE xiisb ď.d }Jlžeí)
Dnú: Í.]i..Mýiik.mÍ
Mdíiát b'oo'*áffi
Nípi.:

sÁdJoyýmd.lkreliéfuj.vmaj.úuHu$wsborucČs}Iý}le! vifuhndy

MÍ.'o: PM}rA ryinolnd,ké hfbib\r)
oa!č.nl: íífuob.l 

'' 
Í'}l'Ná

Ná2.v: ''chv.]ltň T.b.ci.}Pr. eb. i aně"
v}erý rčliáfs ř|čMeórl fgu@ xns'4 ý v''tem l.vfu ]u*ď

NáfuÓh.t. Éft|*n' sá(tďý Íbdel }Eliéfu je vmje|h ctn'p er,o), vrsbh
v nodlitbn. ccsH v Rl.e.ch u PtálD

PR'4I'4 oňitov v Bubňč'

rcliéi ftlí posha nUž. s pnvou nlo! aloMd kolm avy' s lmu YŽyče.ou



brel íDjskry.d

PnÁBÁ (brbi'ď v Hoíivďi)
íá}rcbek' bdi& b&i&a !x, Dvolák'
ob.t*tr P' Mfiě
Ú1Ď,! !ldi|. l s.&rsry ?'mcďmý poebrec
*ámn(pkkďč)

!!}.du B pli.lě: s\,}.fll s\ÉMU oBÉ'rUJ|
ná l.ú lÚ'Ď. pÓdsb{č: MA.nNcE|

l di d4ka Fx' Dvorá*.. rtrti.oÚ modd
k plr.tř ý oIM' 3áel ĚiimvÚá cr2 D

PR}e(vy!ťfud)
í{hob.k'v B Ťhbl^rÝ

iámm GiskoEo

Ron&&ch,: žl|oÚ podshE 74 x l l0 x 95 m

Mod.l k lhíiÉ v cHMr' Iip.' l l23 cD (P.536) E*ifujl lšeb.é náÝhy k púvodd
Bl|kově kooc.pci PooJ hl j'(o noÍmaú|nl $usšl (Tfubízlrý ý.d dem kryth
oťětÍ lélo zně)' n'pr Gabn. ýv'mého unřd vHodoojDě (G202) n.bo n&thy
kjedné ň!!ř (!G K.1r91)

PMrr,{ (vyr€hnd)
Dihmb.k,DÍ'F'xPÍochá:'k!

',ztÍíwna TyiÚ ohněn ubnul. j*n Y Tobě..

kíftn (!jslo@)

Rome ari'. Dskolcďi ood5b*c 29 I 90 i 4] cm
;' 

"|'én, 
i.;'.. lTMvF^Á rv ÝM oFrrtM . U ro\'rn 4 JslM v |oBĚ

lRArrA ď'čůid)
náhÍob.lq fodina s.b*ov. a Ga|'lova

N{eÝ: .xfufu j'*o pot'jk ' ',.Druh: tliéf @.íý v kmni
M.GÍilt tM ň' vIcvo F'B'
R@n&drL: l l0x5rm
R@&eh: l71179 cÍjt !o 53 i s5 x ]5 .m

I '{ŘlŽE.ÍlsvÉGsÍ
dol. m p.dúvci: RoDNÁ ŠEBKovÁ A olLAŘo}A

záĎvtň Yyř.záno z lipNébo dftw ' GHMP (Pr95)



PRÁ}I,{ (movÝ l'Áj s!'.nj@)
ob&č.nt !ál!ob.l.''!di!!Ki@.W'ÍoÝ'

4 rcliéÓ, p .lwmvé. 2 obdéInltóv{)

1rc\iéfy11xý.fr

JSME SLEPCI
spÓd.Í Eliéf JÁI. Mtr,osT ( NÁM sE sx!ÁNi v DiTĚTI SPAS]TEL]
fuoýv!nm]

veErc: s(LÁNl vŽENĚ ANDĚLSK!

Do Eliéfd pler€nmy pchy r k$by z.ťklu Život' J.d.tr řIiéf olrybl (zťís*nÍ do
fuu bŽř'' sDučsně r' Bllek v'y.real tyb rc|iéq, z hnš*ov{ho dřva (!óvodně byly
$učid knibony' ÍyÍ Y Nc P.ó599'

!á&otelqMúD.dlovi

r]UhoÚ reliér m&ěný m zděnén ná}bbra vlmÉ dsk! z I.!'' lm.b. $ jnéÓy i
fobsnrEmi

Maeriát

MÁRTÁ DEl[,ovÁ

nálÚobe|, D' ' Km| | dn!

'nbva ÍJisb u ldižé.
ku\oý FIéfúiíěný na áěnán náhrcbku

Mafuiit pálená hlilq o!ÍL .i !, liÍm (?)

Roněrfth.: 3'ox l73x40.ú
Nápjs: : PŘlTEL sP' - JDU ÁBYcIl Ho zE sNA

PROBTJDII
dDle Di', !'lR!L TÚId{ z čIKovA

nÍfuob.B AdoIIUhlř

NÁpb:

.'ůmb.lqmdimcollNa
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shodný 5 iál'rcbken rcni.a Mjltoya (Pl4ň Bol.Ýco' vďko (Nod Ř*9 F b |'

Nd ?ř.|,,óštu PbDL Mo|ie 1,alíř0ýé Ó tl é Ffu,|íí*a Btlkd, k1.|ó y t,dz ko"d ýé s,fullL
13. tis|opadu 2002 od 16'30 ý ÍÓúúského sól. (ý sííIIq cí|ký. žBtosloýensM h6il5ké) ý.
|frch|éŤloýě ,lici é 

', 
P,aha 6.

Po skonč.,í !řťdnóšh! blne n&:|.doýd ýolba noý.ho rýbo|, d ýhýól."í běn ýe s|arcýóch

Prd.fu z Í,kkqltdclito kujfu

od 20 7 do 23 7 pDbih3]3 v bam|oin aEílu ska]ká ý Mnlšku pod BÍdy Yýsbvd 2 tvúby naší
členry Dr'hoňÍry Brušové' vc velkém sále sláleglého tlóšiela b'ly }}íavďy pastly
a anprollsy á Ý loíell*u sv. Máli MagdA|ény Kiižová cesá mlba m h.dvábí

\a Úfub' íEnéJ. {op'e p'i'lre|-anJ! Mlna ha.dani a qii",:' |o00

KonbLIni ádres} sp.|einoíi řtr|i<kz Bilk':

Z?i(AVT
bl' 24 324 s1. énail inusi|@rylue'P

J'
l3


