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Veřejná sbírka a benefice  

k obnovení pomníku J. W. Goetha 
 
Proč Goethe ve Svitavách  
Je to přesně rok, kdy musela svitavská radnice odvézt pomník s pamětní deskou J. W. Goetha ze 
soukromého pozemku na ulici kpt. Jaroše v městské části Čtyřicet Lánů. Pomník zde stál od roku 
1932 a byl výsledkem rok trvajících připomínek stého výročí úmrtí tohoto velikána světové 
literatury a filozofie. Proč byl umístěn právě sem, nevíme, ale tehdejší tisk připomínal měsíc co 
měsíc velké množství přednášek, divadel, výstav a poetických večerů s Goethovskou tématikou. 
V roce 2014 požádal majitel pozemku s pomníkem o odstranění kamenu s bronzovou deskou. 
Důvodem byly stavební úpravy pozemku. V červnu roku 2014 se sešla pracovní skupina pro 
regeneraci městské památkové zóny a společně s památkáři vybrala místo pro nové umístění 
pomníku. Ten měl stát naproti vchodu do Ottendorferovy knihovny, v níž se dodnes nachází téměř 
kompletní Goethovo dílo. Nové místo mělo být i zahájením první etapy regenerace zelených ploch 
kolem podchodu v Máchově aleji. S přípravou území se mělo začít po konci vegetační sezóny, tedy 
na podzim roku 2014. O to větší překvapení bylo, že v září nebylo co stěhovat... 
 
Pamětní deska a pomník se staly terčem útoku vandalů 
Ačkoliv byla deska s pomníkem uložena v oploceném depozitu společnosti SPORTES, neunikla 
pozornosti vandalů, či lépe – zlodějů kovů. Pomník byl poničen, povalen a rozbit a na místě 
bronzové desky zůstaly pouze úchytové díry. Celková škoda způsobená tímto trestným činem 
dosáhla sice řádově desítek tisíců korun, ale škoda historická je nevyčíslitelná. Po zkušenostech 
s obnovou ukradené bronzové plakety z hrobu rodiny Albecht, byl osloven umělecký kovolitec 
Martin Horký, aby vyrobil repliku desky. Vzorem mu byly historické i současné fotografie. 
Restaurátor Daniel Bartoš zahájil práce na opravě poničeného pomníku a úpravou místa pro pomník 
byl pověřen architekt Roman Svojanovský. 
 
Veřejná sbírka a benefice  
Celkové náklady na obnovu pomníku a úpravy veřejného prostranství dosahují dvou set tisíc korun. 
Část prostředků věnoval v rámci grantového programu obnovy památek Pardubický kraj, podstatnou 
část vynakládá město Svitavy, které zřídilo i zvláštní účet číslo 115-71280257/0100 a vyhlásilo 
veřejnou sbírku i do zapečetěných pokladniček. Ty budou až do 30. září 2015 k dispozici na ICMS, 
podatelně MěÚ a pokladně svitavského muzea. 
Sbírka bude slavnostně vyhlášena 15. května 2015 v 19:30 hod. v sále Ottendorferovy 
knihovny. Zde se uskuteční benefiční večer pro obnovu pomníku. Ve třech dějstvích programu se 
představí houslista Jan Lustyk, klavíristka Kateřina Benešová, divadlo DOMA s jedním obrazem 
Goethovy hry Faust a Markétka v režii Radky Obloukové, či pěvecké sdružení SYxtet pod vedením 
Veroniky Plívové.  
Komponovaným večerem provede Přemysl Dvořák. Záštitu nad beneficí převzala Rada města 
Svitavy. 

Radoslav Fikejz 

 
 



  
 
 
 

 
 
Původní stav před odstraněním pomníku. 
 

Návrh podoby nové desky od M. Horkého. 
 

 

 
Vizualizace umístění u Ottendorferova domu. 
 


