Tragickou střelbu v ostravské nemocnici připomene památník. Ostrava
vyhlásila soutěž
patriotmagazin.cz, 19. 2. 2020
Oběti hrůzné tragédie ve Fakultní nemocnici Ostravě-Porubě, kterou prožívala 10. prosince celá
země, uctí město Ostrava a Fakultní nemocnice Ostrava pietním památníkem.
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Jeho podobu určí výtvarná soutěž, které se zúčastní tři oslovení renomovaní výtvarníci. Tři další
vybere odborná porota podle jejich prací, které by měli předložit do 12. března.
Primátor města Ostravy Tomáš Macura řekl, že myšlenka na památník ho napadla několik dní po
hrůzném činu, poté, co se zúčastnil odhalení památníku obětem důlní tragédie na dole Stonava
před Vánocemi. Žulový monument v podobě desetitunové slzy tam dnes připomíná třináct obětí
předloňského důlního neštěstí.
„Už když jsem z místa jel, tak jsem nápad konzultoval s ředitelem fakultní nemocnice
Havrlantem a padli jsme si v tomto záměru do noty,“ řekl primátor.
Dodal, že tragická událost střelby v nemocnici je v historii města zcela výjimečná. „Ani v
archivech města se nám nepodařilo vyhledat skutečně tak tragickou v podstatě masovou vraždu,
k jaké došlo 10. prosince, a myslíme, že je zcela na místě si pro budoucnost tuto událost
připomínat. Proto vznikla myšlenka,“ řekl Tomáš Macura.
Město a Fakultní nemocnice Ostrava hodlá památník umístit ve veřejném předprostoru před
poliklinikou, ovšem tak, aby respektoval, že tudy prochází spousta lidí a také zde již stojící
umělecký objekt.
„Chceme, aby se umělecké dílo nadčasové povahy stalo plnohodnotnou součástí polikliniky, aby
obsáhlo váhu tragické události a vzpomínku na oběti. Vítězný návrh ale musí splnit také
požadované technické parametry. Autoři musí brát zřetel na velký počet pěších, kteří se v lokalitě
pohybují a musejí respektovat také přítomnost stávajícího uměleckého objektu „Slunce“ od
Vladislava Gajdy. Dílo může mít jakoukoliv formu, ovšem použitý materiál musí odpovídat užití
v exteriéru a ve veřejném prostoru. Pieta také nemusí být primárním vyjádřením díla,“ řekla
náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.
Výtvarnou soutěž organizuje městský ateliér MAPPA, a podílí se na něm i Ostravská univerzita.
Organizátoři už vyzvali k účasti na ní výtvarníky Jana Šnébergera, který například navrhl
pamětní desku k 30. výročí 17. listopadu, která se loni odhalovala na Ostravské univerzitě.
Dalšími oslovenými umělci jsou Matěj Franek a Pavla Voborník Kačírková, které navrhli sami
odborní porotci po konzultaci s Fakultou umění Ostravské univerzity. Přihlásit se do ní mohou
také další zájemci včetně studentů, ti ale musejí představit portfolio svých prací nejpozději právě
do 12. března. Porotci vyberou další tři účastníky soutěže. Porota tedy bude posuzovat
dohromady šest návrhů, termín pro jejich odevzdání je letošní 14. květen.
Vítěze organizátoři pověří realizací díla, jehož konečná cena bude maximálně 1,8 milionu korun.
Samotná realizace památníku by měla probíhat od srpna do října, hotovo by mělo být nejpozději
do 30. listopadu letošního roku, aby pietní dílo mohlo být odhaleno k prvnímu výročí tragické
události.
Příspěvek na realizaci díla poskytne město Ostrava a Fakultní nemocnice Ostrava, podíl přislíbil
také Moravskoslezský kraj.

„Vedení Fakultní nemocnice Ostrava se na vybudování památníku, který by hrůzný čin
připomínal, shodlo krátce po tragédii. Věřím, že vítězný návrh bude událost, která ovlivnila
životy mnoha desítek lidí, připomínat citlivým zpracováním. Tímto místem prochází každý den
nejen pacienti, ale i značná část našich zaměstnanců,“ doplnila Zuzana Čermáková, náměstkyně
ředitele pro léčebnou péči Fakultní nemocnice Ostrava.
Porota, která bude posuzovat šest návrhů na památník střelby v fakultní nemocnici, bude mít
jedenáct členů, přizváni budou dva odborníci. Poprvé se porotci sejdou 16. března a vyberou z
doručených portfolií tři zájemce o účast v soutěži, kteří následně odevzdají svůj návrh.
Útok dvaačtyřicetiletého střelce ve Fakultní nemocnici Ostrava se odehrál 10. prosince 2019
krátce po sedmé hodině ráno. Do čekárny traumatologické ordinace přišel muž a z nelegálně
držené zbraně začal střílet po lidech. Zasáhl devět pacientů, čtyři lidé zemřeli na místě, další tři
později na následky vážných zranění.
V porotě zasednou děkan Fakulty umění Ostravské univerzity František Kowolowski, ředitel
Centra regionálních studií Filozofické fakulty Ostravské univerzity Jakub Ivánek, Tomáš
Knoflíček z katedry teorie a dějin umění Fakulty umění Ostravské univerzity, Petra Vlachynská z
Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci, ředitel Městského ateliéru
prostorového plánování a architektury Ondřej Vysloužil, náměstek hejtmana Moravskoslezského
kraje Jaroslav Kania a mluvčí Fakultní nemocnice Petra Petlachová.
Náhradníky budou náměstkyně primátora města Ostravy Zuzana Bajgarová, marketérka Fakultní
nemocnice Hana Maiwaelderová, ředitel Střední umělecké školy Ostrava a šéfkurátor Galerie
Dole Martin Mikolášek a architekt Václav Filandr.
Přizvanými odborníky jsou architekt Ondřej Turoň a vedoucí stavebního úřadu městského
obvodu Poruba Eva Pospěchová.
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