
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Věc: Oznámení udržovacích prací dle par. 104 odst. 2 písm. p) Stav. zák. na pomníku 

A.B.Svojsíka 
 
Popis záměru: 
Na lesním pozemku č.kat. 420/1 k.ú.Slapy nad Vltavou (není zaps. na LV) resp. na pozemku PK 
420/1 k.ú.Slapy nad Vltavou, nyní maj. ALTSTAEDTER INVESTMENTS a.s. byl v roce 1947 péčí 
Karla Borovičky, občana Štěchovic, postaven pomník zakladateli skautingu Antonínu B. Svojsíkovi.  
Loc: 49°50'48.396"N, 14°23'28.885"E 
Pomník sestával z kubusu zděného z místního kamene, spárován cementem. Kubus byl na dvou 
místech zúžen pro dosažení výraznějšího estetického účinku. Horní plocha kubusu byla zešikmena. Na 
severní straně byla osazena bronzová deska s portrétním plochým reliéfem A.B.S. a s jeho podpisem. 
Postupem doby (buď obyčejným vandalstvím nebo zásahem politické moci) byla bronzová deska 
odstraněna a kubus v místě prvního zúžení povalen, takže teď leží vedle spodní části, rozlomený i 
v místě druhého zúžení. 
Naše skautské středisko Uragan Zbraslav je geograficky nejbližší pomníku a navíc Karel Borovička 
středisko Uragan v r. 1936 založil. Proto jsme se rozhodli povalený pomník uvést do původního stavu, 
tj. opravit a znovu osadit deskou. Plánujeme na první třetinu pomníku vyzvednout druhou část a 
podaří-li se to technicky, pak i třetí část. Na takto opravený kubus připevníme odlitek z původního 
sádrového originálu, který se dochoval (byť poškozen povodní) v atelieru nyní již zemřelého ak. soch. 
Jindřicha Severy v Řevnicích. Jde o kruhový medailon o průměru asi 46 cm a výšce základu 4 cm 
s plochým reliéfem hlavy a se jménem a s daty narození a úmrtí A.B.S. Na rozdíl od minulosti nebude 
ale medailon bronzový, nýbrž z epoxidu odlitého z lukoprenové formy, s bronzovou patinou. Na místo 
není možné dojet s žádnou technikou, proto se práce budou provádět takovými prostředky, které lze 
vynést z údolí Kocáby do příkrého svahu. 
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