Dům rodný Vítězslava Nováka, Kamenice nad Lipou
Popis:
Výrazný hudební skladatel Vítězslav Novák, jeden ze zakladatelů české hudby 20. století, se narodil
v nevýrazném kamenickém domě. Dnes tuto skutečnost připomíná pamětní deska umístěná na jeho
fasádě i Novákova klavírní soutěž, jejíž první ročník se uskutečnil v roce 2010 k výročí 140.
skladatelova narození.
Podrobný popis:
Na prosté žluté fasádě domu na náměstí, kde je v klenutém přízemí dnes obchod s textilem,
připomíná pamětní deska skladatelovo narození 5. prosince 1870. Již od mladosti byl obklopen
hudbou – maminka hrála na klavír a tatínek zpíval v počáteckém sboru. Do Počátek se rodina
přestěhovala, když byl malému Vítězslavovi teprve jeden rok. Později žil budoucí skladatel v
Jindřichově Hradci, kde studoval na tamním gymnáziu. Po jeho absolvování v roce 1889 se celá
rodina odstěhovala do Prahy. Do Kamenice se však pravidelně vracel ke strýci, řediteli kamenického
panství.
Poprvé veřejně koncertoval na klavír již za studií na gymnáziu, kde složil také své první písně a
drobné klavírní skladby. Při studiích práv na univerzitě v Praze stihl ještě studovat hudbu na
konzervatoři. Byl jedním z prvních žáků Antonína Dvořáka a po absolvování roku 1896 se začal
hudbě plně věnovat. Velmi se zasloužil o formování moderní české klavírní hudby – jednak napsal
řadu významných skladeb tvořících zlatý fond českých klavírních partitur, jednak vychoval novou
generaci skladatelů a umělců. Rektorem konzervatoře byl zvolen celkem třikrát a dostalo se mu
nejvyšších oficiálních uznání, mimo jiné získal titul národního umělce.
Do Kamenice zavítal až po letech na oslavu svých šedesátých narozenin, 15. a 16. listopadu 1930.
Tehdy mu byla odhalena pamětní deska od sochaře J. V. Duška z Tábora. Skladatel se zúčastnil
také oslav 700 let od založení města v roce 1948, což byla jeho poslední návštěva. Zemřel náhle
18. července 1949 ve Skutči.
V Kamenici na svého rodáka nezapomínají, na počest stého výročí jeho narození prohlásili rok 1970
Rokem Vítězslava Nováka. Mimo jiné mu tehdy byla odhalena busta na místní škole od
akademického sochaře Karla Otáhala. Další busta stojí před kamenickým zámkem (odlitek díla J.
Kodeta). Vlastivědné muzeum má o slavném skladateli připravenou také expozici, která se začala
budovat již v roce 1940. V současné době však bohužel nemá vyhovující prostory, ve kterých by ji
mohla cele prezentovat.
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