Desky pamětní z dílny medailérů Josefa a Zdeňka Šejnostů, Pelhřimov
Popis:
Město Pelhřimov se může pochlubit několika pamětními deskami, jež vyšly z dílny sochaře a
medailéra Josefa Šejnosta a jeho syna akademického sochaře Zdeňka Šejnosta. Pamětní desky
jsou věnovány významným osobnostem Pelhřimova.
Podrobný popis:
Obdélná deska věnovaná plukovníku čs. legií a národnímu hrdinovi Josefu Jiřímu Švecovi byla
Josefem Šejnostem koncipována jako slavobrána, v jejímž středu je umístěna busta plukovníka
Švece s opisem: „Národní hrdina pluk. Jos. Jiří Švec vůdce čs. vojsk na Rusi. 1883 – 1918“. Pod
bustou nápis dál pokračuje slovy: „Studoval a maturoval na zdejším gymnasiu v letech 1894 –
1902.“ Samotná slavobrána vychází ze dvou konzol, z nichž pravou zdobí československý znak a
levou symbol Sokolů. Z konzol vycházejí dva kanelované sloupy, které nesou architráv s
modifikovaným českým překladem známého latinského citátu: „Umřel, aby zvítězil.“ Pamětní desku
vytvořil Josef Šejnost v roce 1926 a je umístěna na budově Střední školy Pelhřimov na fasádě
směrem do Růžové ulice.
Na stejné budově, ovšem na fasádě do ulice Na Příkopech, je osazena pamětní deska od Zdeňka
Šejnosta věnována Josefu Šejnostovi. Tvar desky ideálně koresponduje s pseudorománským
tvarem oken jihovýchodní fasády objektu. V horním segmentu je jakoby "přilepena" kruhová plaketa
nesoucí pravý profil Josefa Šejnosta a opis: "30. V. 1878 sochař Josef Šejnost 9. II. 1941". Pod
plaketou je následující text: "Zde studoval 1890 – 1894 významný český medailér Josef Šejnost
rodák z Těšenova na Pelhřimovsku." Pamětní deska byla vytvořena v roce 1996.
Deska věnovaná akademickému historikovi prof. Josefu Dobiášovi je umístěna na domě č. p. 287 v
Hrnčířské ulici, který rodině Dobiášů patří dodnes. Obdélná pamětní deska má v horních dvou
třetinách umístěnou plaketu s pravým profilem prof. Josefa Dobiáše a opisem "Profesor Josef
Dobiáš 1888 – 1972". Vpravo od plakety je umístěn znak s českým lvem, vlevo pak znak města
Pelhřimova. Pod plaketou je umístěn text: "Z tohoto domu vyšel profesor University Karlovy dr.
Josef Dobiáš svému historiku věnuje město Pelhřimov." Desku vytvořil Zdeněk Šejnost v roce 2000.
Poslední desku, kterou Zdeněk Šejnost pro Pelhřimov vytvořil a jejíž instalace se již nedožil, je
deska věnovaná bratrům Lipským. Najdeme ji na objektu č. p. 78–79 na Masarykově náměstí.
Obdélná deska rámovaná drapérií v podobě divadelní opony nese městský znak a nápis: "Zde
vzniklo moderní divadelnictví v Pelhřimově zásluhou Viléma Lipského a jeho synů Lubomíra a
Oldřicha." Celou desku drží zespodu plastika lidské ruky a kompozici korunuje postava pierota,
která sedí na pravém horním rohu desky a v levé ruce drží masky komedie a tragédie.
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