
MASARYKOVA
YY

VE7, SAMOSTATNOSTI

Masarykova věž samostatnosti se nacházipÍi seveľním okraji města
na h betu Ho ického chlumu v nadmo ské všce 408 m. Pľo

návštěvnĘ ie otev ena od 1, května do konce zá í denně mimo
pondělí od 9:30 do 12:00 a od 13:00 do 17:00, mimo otevíľací dobu

po dohodě s MěstsĘm infoľmačním centľem Ho ice'
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voMasaľykov avěžSamostatnosti v Ho icích
Základy věže samostatnosti se počaly kopat ł'bÍezĺa 1925 (zálkladní
kámen byl poloŽen v létě l!2 ), myšlenkazbudovźnírozhledny na
h betu Ho ického Chlumu je však o dost staľší' PozemĘ, na kter ch věž
stojí, zakoupila ho ická Galeľie plastik jiŽ v ľoce 1908, a iakousi vizi
rozhledny na tom místě mriŽeme spat it iiŽ na,,futuľisticĘch"
pohlednicích, lydávanych u p íležitosti počátku 20. století.

Pľo.jekru se na zaćátku dvacát ch let ujal aľchitekt ľrantišek Blažek
(1863-|944). Blažek byl lrynikajícím odboľnftem pľo kameno ez
(vyučoval mu na ho ické kamenickosocha ské škole)
a na stavbě ie to zl'lźLÍ.yěž, umístěná v ose ho ického náměstí,
je i dnes zdaleka viditeln m oľientačním bodem
a prlvodně měla plnit i rĺlohu leteckého majáku na lince Pľaha-Vaľšava.
Západné od níbyl pro oľientaci letcrj, také z pískovce, vytvo en nápis
HORICE (ten byl na p lkaz okupačních rĺŕadrj
za Ż. světové vźtlĘ odstľaněn).
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Privodní návľh věže doplnil
v dľuhé variantě aľchitekt Blažek
dvěma symetľicĘmi k ídly, aby bylo
moŽno umístit,,pietní sí " a
.,památkovou síii". Realizaci stavby
pľováděl aľch. Jind ich M alina a teĺ
ještě doplnil otev en ochoz nad
uzav en mpatľemvpfvní
vyhlídkové tiľovni. Stavbu dnes
ukončuje kopule observato e.
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aJBlažkuv projekt zroln 1924
počítal s celkovou vškou stavby
cca 40 metľ . Do roku l938byla

rystavěna do 25 metľri a od té doby
se ve stavbě nepokačovalo' VěŽ je
z.^loŽenl M pevném pískovcovém

podloŽí ataké na stavbu byl
pol:Žíván vesměs kámen

z nedalekého pískovcového lomu
U sv'Josefa. Mohutn podstavecměl
symbolizovat sílu a svoľnost náľoda

a štftl d ft věŽe obraz vydobyté
samostatnosti. Do budovy se

vstupuje impozantním schodištěm,
za poľtikem se čty mi sloupy měly

byt těžké, bľonzovm plechem
pobité dve e.
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Leták vydalo Městské infoľmační centľum,
NáměstíJi ího zPođěbrad 3, 50801 Ho ice.

otevíľací doba: po-pá 7:30 -12:00 /12:30-17:00, so 8:00-l2:00,
ne 8:00 _12:00 (pouze od 1' 4. do 3l. t0.), svátĘ 8:00 _12:00.

e-mail: infocentľum@hoľice.oľg, telefon &fax: +420 493 6Ż0 l21
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Yy zdoba v ěže s amo statnosti
Koncepce socha ské v zdoby věŽe samostatnosti plněvycháziznárvl
a dispozice stavby. Ystup na p íjezdovou komunikaci, Cestu [egií, měl
b t ľámován pylony se dvěma skupinami legioná r]. Ve vlastní stavbě je
vlevo Pietní sí , kde jsou v deskách ze sliveneckého mľamoľu
vytesána jména obyvatel Ho ic a okolí pa{l ch ve světov ch válkách,
vpravo Památková sí , malĹ muzejní expozice o československém
odboii. Y1ízdoba leptan ch oken ve štítech p ipomíná místa bojri legií.

Hledímełi z vyhlídkového ochozu věže k seveľu, nahlížíme do
Bělohľadské a Miletínské kotlinĺ p ed sebou vidíme masív Zvičiny
(67l m) anaobzoruKľkonoše séśhcztou (1 602 m).

Stavbu věŽe ZaháLiil prezident Masaľyk
Stavba věže samostatnosti byla ve
své době jedinečn m počinem,
uskuteč ovan m součinností
celého Ho icka. VelĘ podnik
nĄl vznamného posvěcení tím,
že na jeho zákJaďníkámen
poklepal osobně pľezident tehdy
osmiletého státu T. G. Masaľyk p i
své návštěvě Ho ic 10' července
|)26' Stavba v pľvních letech

rychle pokĺačovala, jistě
p edevším dĘ nadšení všech
z častněn ch. Mnoho pľáce bylo
vykonáno bez náľoku na odměnu,
nebo za ľeŽijní náHady.Yyznamně
se podílela ho ická socha ská
škola. Do dnešní v'še vyľostla věŽ
do ľoku 1937. Masaľykproslul
v' ľokem o státech, kteľé se udľŽují
silami, kteľ mi vznikly. Následující
vvoi powľdil' že v plné mí e to
platí o ho ické věŽi samostatnosti.
Symbol nezávislosti (bfi
nedokončen ) byl tľnem
v oku nesnášenľv' m reŽimrim,
kteľé ovládly společnost na p íštích
padesátlet. odstľanit stavbu se
nikdo neodváŽil, alespo ľeliéĘ
na pľričelí byly všakv ĺoce 1942
zaľľy ty na pÍ íkaz nacisticĘch

adri, a v ľoce I)62 na pÍfl<u
komunistického tajemnfta. >

st íbľn kala;míŕ a kladívko
užité pĺ ezidentem Masarykem

p i slavnosti kla ďeni zítk]aďního
kamene isou dnes uloŽeny

ve sbíľkách ho ického muzea'

SochďJan Yívru osazuje
své ľeliéfu do pručelí levého kídla

budovy v ľoce ĺ928.

Sochďská v zdoba pručelí byla svě enaJanu Yávĺovi (1903-1952)
a Kaľlu lenhartwl(1904-l978), tenkľátještě žákum otakara Španiela,
ktery taképrovźtděl koľektuľy. Tématem ľeliéfii je česko-slovensĘ odboj
l9l4- |9l8. Západní polovina (vlevo, od JĺnaYźtvry) je věnována legiím

vzahraručí'vychodní(napľavo;ľťJ'Jľ3,TÍ}ľľ1i11l3ľ;ľl?ľ-äil:"í'",lľ

Skupina legioná
p ed budovou ie od ľrantiška

Duchače Yyskočlla
(1886- 1928).

P vodním záměľem bylo
vytvo it dvě sousoší na pylonech

p i vstupu na p íjezdovou
komunikaci, Cestu legií.
Tématem byl opět domácí

a zahĺaniční odboi 19 l 4- l9t8.
T edčasně zem el autoľ v1łvo il

pouze t etinov'ŕ model k iedné
skupině (,,tegie za hranicemi")

zpodobuiící legioná e
fľancouzského, italského

a ľuského.
Realizace (včetně definitivního

umístění sousoší) byla
dokončena tepľve v ľoce 2000.

Ve v. chodním k ídle budovy
věže naiďe návštěvník novou
expozici pľvního, druhého
at etího odboje, p ipľavenou
ho icĘm muzeem v roce 2015'
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Pľo Pietní sí v západnm k ídle budovy byla
Galeľií plastik po ĺzena socha ľľantiška Pfitele
( 1876- 1930),,Raněn1i vojín".
Dílo bylo vyznamenáno zlatou medailí na
v stavě v Mnichově 1909' Y dílnách socha ské
školy (jíž byl autoľ absolventem) bylo
nazačÍltkutíicá'dchletpľovedenodoľužového
solnohĺadského mľamoru. Na mĺamoľov ch
deskách v Pietní síni je vytesáno 813 imen
padl chv 1. světovéválce. Po ľoce l)45bylo
doplněno 128 jmen obětí nacistické okupace.


