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Edvard Beneš, Václav 
Havel, Vojtěch Cikrle… 
Významné osobnosti, které 
jsou čestnými občany Tře-
bíče. Nyní se k nim přidal 
herec Miroslav Donutil.
�  Antonín Zvěřina

Symbolický klíč od pomyslných 
bran města Třebíč převzal ve středu 
10. listopadu herec, moderátor a 
bavič Miroslav Donutil. Herec se 
také stal čestným občanem města. 

Ocenění mu předal po odehrání 
titulní role v divadelním předsta-
vení Smrt obchodního cestujícího 
v třebíčském divadle Pasáž starosta 
Pavel Pacal. 

„V roce 2016 obdržel Miroslav 
Donutil Cenu města Třebíče. Nyní, 
o pět let později, jsem poctěn, že mu 
mohu předat klíč od pomyslných bran 
našeho města a udělit mu titul Čestný 
občan města Třebíče, který si za svůj 
celoživotní herecký výkon a pozitiv-
ní propagaci města více než zaslouží. 
Třebíč, svoje rodné město, zmiňuje 
Miroslav Donutil velmi často, mlu-
ví o ní moc hezky a je zřejmé, že má 
naše město opravdu rád. A já mu pře-
ji mnoho dalších nezapomenutelných 
rolí, štěstí a fůru zdraví,“ popřál her-
ci starosta.

„Děkuji, jsem nesmírně poctěn. Ode 
dneška čestný občan města Miro-
slav Donutil,“ připsal herec ke slav-
nostnímu zápisu do pamětní knihy, 
kterou město vede od roku 1945 a 
přidal se tak k osobnostem Edvar-
da Beneše, Václava Havla, Mons. 
Vojtěcha Cikrleho, velvyslanců 
a zahraničních návštěv. Miroslav 
Donutil je šestačtyřicátým čestným 
občanem Třebíče. Titul město udě-
luje od roku 1875.

Třebíčský rodák má v Kongreso-
vém centru Pasáž, kde se divadlo 
nachází, na schodišti svoji bustu. 
Herec také městu věnoval kostým z 
jeho nejúspěšnější divadelní role ve 
hře Sluha dvou pánů, kterou ztvár-
nil na prknech Národního divadla. 
Ten je k vidění na stejném místě. 

Busta je dílem mladého socha-
ře Sebastiana Wojnara. „Jedná se o 
originál a jedinečné dílo,“ poukázal 
při odhalení před dvěma lety před 
covidovou dobou Wojnar. „Vím, že 
většinou se tyto busty odhalují až po 
smrti herce či jiného umělce. Tak jsem 
říkal, zda to není předčasné, zda to 
něco nesignalizuje,“ okomentoval 
tehdy událost Donutil. 

Miroslav Donutil se v Třebíči nar-
odil a prožil ve městě rané dětství. 

Pak se do města vracel za prarodi-
či. Svou divadelní kariéru začínal 
v divadle Husa na provázku, kde 
účinkoval již během studií herectví 
na brněnské JAMU. 

Od roku 1990 byl členem čino-
hry Národního divadla, kterou v 
roce 2013 opustil. Popularitu mezi 
širokou diváckou veřejností si zís-
kal desítkami nezapomenutelných 
televizních a filmových rolí a je 
ceněn jako vypravěč. Donutil osm-

krát zabodoval jako vítěz kategorie 
herec v anketě TýTý a za rok 1998 
se stal držitelem Českého lva za 
výkon ve snímku Věry Chytilové 
Pasti, pasti, pastičky.

Miroslav Donutil je od roku 1977 
ženatý, s manželkou Martinou mají 
dva syny. Mladší syn Martin se také 
věnuje herectví. Tem si s Donu-
tilem starším zahrál ve zmiňované 
hře. 

HEREC Miroslav Donutil se stal čestným občanem svého rodiště, města Třebíče.
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Herec Donutil je čestným občanem

Světec vytesaný z vápence 
projde odbornou obnovou pod 
rukama restaurátora.
� Antonín Zvěřina

Socha sv. Jana Nepomuckého zmi-
zela z Podklášterského mostu v Tře-
bíči! Stala se snad terčem vandalů či 
dokonce zlodějů? Nic takového.

„Po nově zrestaurovaném souso-
ší sv. Cyrila a Metoděje, které vévodí 
Karlovu náměstí, bude po pěti letech 
opravena i barokní socha sv. Jana 
Nepomuckého,“ uvádí vše na správ-
nou míru mluvčí radnice Irini Mar-
takidisová. 

„Umělecky kvalitní barokní socha 
z vápence je osazena na čtyřbokém 
soklu s tesaným valdštejnským erbem. 
Naposledy prošla opravou při stavbě 
nového Podklášterského mostu, tedy 
v roce 2017,“ pokračuje.

Socha z mostu zmizela, včetně 
podstavce, ve středu 10. listopadu 
v dopoledních hodinách. Městští 
strážníci nejprve museli vyklidit 
manévrovací prostor od osobních 
automobilů, jejichž řidiči nerespek-
tovali značku zákaz zastavení. 

Pak už se dal do práce restaurátor 
Jan Vodáček z Žirovnice, který asi-
stoval u převozu do svého ateliéru 
v Kamenném Malíkově na Jindři-
chohradecku.  

„Zatím nemůžu říct přesně, co 
restaurátorská práce bude obnášet. 
Musíme sochu důkladně prohlédnout 
a podle toho postup prací určit,“ pře-
mítá Vodáček. 

Prvky se dotvářely
Připouští, že mnoho prvků se 

v minulosti doplňovalo, jak se na 
soše podepisoval zub času. Neta-
jí, že vápenec, ze kterého je socha 
vytesána, skrývá mnohá úskalí. 
Ale podle jeho slov stejný problém 
nastává i u pískovce. 

Přiznává, že by se mohlo v tomto 
místě uvažovat o instalaci kopie, ale 
nemá představu, kam by se umís-
til originál. „Věřím, že se socha na 
původní místo vrátí na podzim příští-
ho roku,“ říká Vodáček. 

Před vlastním přemístěním na 
korbu nákladního vozu netu-
ší, co přemístění bude obnášet, 
zda postačí sochu od podstavce 
odsekat, či se bude muset vypá-
čit. „Vždycky je to loterie,“ sděluje 

restaurátor. 
A z důvodu častých oprav nepřed-

pokládá v soše umístění nějaké 
schránky s dobovými dokumenty, 
ta by se v minulosti objevila. Věří, 
že po restauraci socha určitou dobu 
vydrží bez zásahu.

„Ale je lepší provádět průběžné 
úpravy bez demontáže a převozu. I 
když jednou za čas se tomu nic nevy-
hne. U stromů přece také údržbu pro-
vádíte každý rok,“ naznačuje Vodá-
ček. 

Pak už se restaurátor pouští spo-
lečně s Markem Hájkem do odse-
kávání sochy. Sláva, žádná páčidla 
se používat nemusí. Vodáček pak 
pečlivě sochu obaluje popruhy a za 
chvíli se vznáší ve vzduchu. 

Pak ji společně s obsluhou jeřá-
bu, takzvané ruky, ukládá na korbu 

nákladního vozu na obyčejné mat-
race. Po upevnění a přidání soklu 
může vše putovat do ateliéru. 

Na vše dohlíží Lenka Zahrádková 
z úseku památkové péče městské-
ho úřadu v Třebíči. Poznamenává, 
že se socha světce nachází na vel-
mi exponovaném místě, v blízkos-
ti komunikace, a působí na ni jak 
klimatické vlivy, tak otřesy mostu z 
projíždějících aut. 

Vlastníci se starají
A má radost, že v Třebíči se všich-

ni vlastníci památek o ně dobře 
starají. „Jen musím říci, že památku 
může opravovat jen odborník s licen-
cí, což Jan Vodáček splňuje,“ zdůraz-
ňuje Zahrádková. 

A restaurátor není v Třebíči popr-
vé. Kromě letošní úpravy souso-
ší svatých Cyrila a Metoděje na 
Karlově náměstí v rámci celkové 
rekonstrukce prostoru loni restau-
roval suchu sv. Floriána v parku na 
Masarykově náměstí a sv. Šebestiá-
na u kostela sv. Martina.  

Umělecky kvalitní barokní skulp-
tura sv. Jana Nepomuckého osaze-
ná na čtyřbokém soklu s tesaným 
valdštejnským erbem je výrazně 
situována u mostu přes řeku Jihla-
vu. Životní figura světce je oděna v 
kanovnické roucho s biretem na hla-
vě a krucifixem v náručí.

Sv. Jan Nepomucký je jedním z nej-
známějších českých světců. Je patro-
nem mostů, rybářů, mlynářů, plavců 
a všech řemesel, která mají něco spo-
lečného s vodou.  

ULOŽENÍ sochy na valník nákladního auta si vyžádalo velkou opatrnost.
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Z mostu zmizela socha sv. Jana


