Hrob rodiny Vichrovy - reliéf od Josefa Šejnosta, Horní Cerekev
Popis:
U severozápadní stěny staré části hřbitova v Horní Cerkvi se nachází hrob rodiny Vichrovy, jehož
centrální část je vyzdobena reliéfem z dílny Josefa Šejnosta. Samotná architektura hrobu nese
patrné známky kubismu.
Podrobný popis:
Hrob, či lépe hrobka, patří již od svého vzniku rodině Vichrově, obchodníkům z Horní Cerkve. Byla
vybudována kolem roku 1915 a je celá z žulových bloků. Charakter a kompozice hrobní architektury
připomíná trojdílný oltář, obě boční křídla jsou prostého obdélného tvaru s rámem a nápisy
„Jaroslava 1892-1917, Jindřich 1888-1918, Karel 1883-1939, Ludmila 1886-1940, František
1885-1954, Marie 1881-1955, Marie V. Nováková 1885-1957, Václav 1872-1965“, vlevo nápis
„Anděla 1908–1926, Majka 1923-1939, Jaroslava 1918-1955, Vítězslava roz. Hrušková 1887-1977,
Květuše 1919-1977, Karel 1909-1977, Anna Burešová 1910-1985“. Centrální obdélná část je
korunována obloukovým štítem, v jehož středu je reliéf Kristovy hlavy – lze předpokládat, že
autorem tohoto reliéfu je také Josef Šejnost. Štít nese hranolovitá římsa s nápisem „Rodina
Vichrova“. Na prosté orámované ploše centrální části je umístěný reliéf od Josefa Šejnosta o
rozměrech zhruba 0,5 x 0,65 m. Představuje sedící postavu mladé dívky – pravděpodobně Čechie,
která pravou rukou drží palmu vítězství a levou rukou pokládá lidské srdce na misku
rovnoramenných vah. Váhy jsou zavěšeny nad postavou dívky ve středu horní hrany reliéfu, v jejich
středu je umístěn český lev. Reliéf byl v minulosti pravděpodobně několikrát přetřen barvou a je
částečně poškozen korozí. Pod reliéfem jsou umístěny nápisy „Karel Konst. Vichr 20. IX. 1846 – 12.
III. 1915“, „Kateřina V. Novotná 13. X. 1847 – 28. V. 1877“ a "Julie V. Hornerova 10. II. 1857 - 16.
XII. 1941". K patě centrální části bylo původně připevněno „věčné“ světlo v podobě kubistické
pochodně zakončené prosklenou pyramidou.
Region: Pelhřimovsko
Město: Horní Cerekev
URL:
Zpřístupnění: volně přístupné
Bezbariérový přístup: ano s omezením
GPS: 49°19'10.164"N, 15°19'32.631"E
Mapa: http://maps.google.com/maps?q=49.31949,15.3257308&z=12
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