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Nový památník válečným veteránům v Ostravě  

V pátek 1. 7. v 10.00 bude v parku Čs. letců v Ostravě slavnostně odhalen nový památník 
válečným veteránům v parku Československých letců. Autorkou realizace je sochařka 
Pavla Sceranková (*1980), na uměleckém řešení se podílel také spisovatel a básník 
Ondřej Buddeus (*1984). Oba autory spojuje působení na pražské Akademii výtvarných 
umění. Vítězný návrh památníku vzešel z veřejné soutěže vyhlášené Statutárním 
městem Ostrava v roce 2020. Památník reflektuje zkušenost českých veteránek a 
veteránů z misí Armády ČR především po roce 1989.  

„Chtěla jsem vytvořit takové místo paměti, 
do kterého může divák vstoupit a 
symbolicky v něm projít kus cesty společně 
s těmi, kteří nesou zkušenost války a jsou 
ochotni položit svůj život za hodnoty, které 
sdílí naše společenství,“ říká sochařka 
Pavla Sceranková. Nový památník sestává 
z instalace tří kuželových objektů, s nimiž 
návštěvník může pohybovat a měnit 
jejich polohu a význam kombinací slov. 
Texty umístěné na okruží se po setmění 
rozsvítí. Objekty jsou opatřeny nápisy ze 
slov válečných veteránů, jež zachycují 
jejich osobní zkušenost i kolektivní 
příběh. Divák má tak možnost symbolicky vstoupit do památníku jako dějiště 
veteránské zkušenosti.  

Realizaci památníku předcházely rozhovory s válečnými veterány. Cenný zdroj pro práci 
s autentickými slovy veteránek a veteránů představoval také projekt Paměť vojáka – 
příběhy zahraničních operací řešený Vojenským historickým ústavem. „Snažili jsme se, 
aby výběr výrazů, obratů a motivů byl věcný, důstojný, s naprostým respektem k bojovnicím 
a bojovníkům, jejich příběhům a zkušenostem, vojenským i osobním hodnotám a abychom 
se – slovy jednoho z veteránů – nedopustili žádného ‘hraní na city’,“ dodává spisovatel 
Ondřej Buddeus.  
  

Realizace památníku by nebyla možná bez cenného dlouhodobého dialogu 
s plk. Jaroslavem Hrabcem a jeho podpory, dále spolupráce s pracovnicemi magistrátu 
statutárního města Ostravy, především náměstkyní primátora Zuzanou Bajgarovou, dále 
Michaelou Kubalovou a Petrou Kopřivovou. Při přípravě památníku významně přispěli také 
architektky Jana Fischerová a Nikola Gronychová, grafičtí designéři Nikola a Richard Wilde, 
umělci Andrea Sobotková a Artur Magrot. Firmám KZ Prošek, Blue Beatle 
a Kamenoprůmyslovým závodům Šluknov, HQ Stav, Iktinos a jejich pracovníkům vděčí 
autoři za technickou a stavební realizaci. 

Kontakty:  
Pavla Sceranková: pavla.scerankova@avu.cz, 775187815  
Ondřej Buddeus: ondrej.buddeus@avu.cz, 737032122 

Foto: Roman Polášek
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Informační text, který bude umístěn k památníku: 
Na paměť veteránům 
Památník je místem živého setkání s příběhem a poselstvím našich veteránů. Lze vstoupit 
dovnitř, objekty pootočit a symbolicky se dotknout zkušenosti těch, kteří prošli válkou v 
Afghánistánu, na Balkáně, v Mali i bojištěm 2. světové války. Mluví řečí, která je přímá a 
lidská. Mlčí o tom, co nelze říct. Jsou osobní i společnou pamětí boje za naši vlast, svobodu 
a hodnoty světa, v němž chceme žít.  

Dostupná fotodokumentace k památníku: 
Foto © Roman Polášek 
Ke stažení v tiskové a webové kvalitě ke stažení zde: http://www.uschovna.cz/zasilka/
ZMF5GHYWB3HLGTTS-724 
 

 

Rozsvícená instalace, foto: archiv P. Sceranková.  

Foto: Roman Polášek 
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Foto: Roman Polášek 

Umělecký komentář autorů:  

Veterán se pohybuje mezi prostorem, kde se musí zabíjet a prostorem, kde se nesmí 
zabíjet. Veterán je zkušenost paralelních a neslučitelných realit. Veteránství je zkušenost, 
kterou lze sdílet jen omezeně. Je veterán sám o sobě památníkem? Je každý veterán 
zraněný?  

Sochařské objekty nemají své pevné místo. Trochu překáží, ne proto, že by samy o sobě 
byly zbytečné, ale proto, že pro ně neexistuje místo, které by odpovídalo jejich povaze a 
zkušenosti. Vyjevují se až ve tmě - v čase, kdy se svět na čas stává nepřehledným víc než 
obvykle. Vydávají svoji energii, aby se ve světě líp orientovalo, aby rozptýlili obavy ze tmy. 

Na světle tiše promlouvají, ale jejich řeč je plachá, šifrovaná. Aby jim člověk porozuměl, 
musí se podívat zblízka, dotknout se jich, překonat odpor a uvést je do pohybu. Zároveň 
musí hlídat jejich dráhu a neskočit jim do řeči... 

Na památníky se zpravidla umisťují jména padlých či citáty z bible nebo od spisovatele 
apod. Ostravský památník je odlišný tím, že slova, která nese, pocházejí přímo od 
samotných veteránek a veteránů. Jedná se o strategické rozhodnutí, které zamezuje 
abstrakci a otevírá památník jak příslušnicím a příslušníkům AČR a veteránům, tak lidem, 
kteří bojovou zkušenost a příběh znají pouze okrajově, romantizovaně nebo vůbec.  
  
Výběru slov a spojení předcházela série rozhovorů s přímými aktéry z novodobých 
konfliktů po r. 1989 (Balkán, Afghánistán, Středoafrická republika, Mali) a 2. světové 
války. Velmi významný podíl měla také práce ve sbírkách Vojenského historického 
ústavu, v němž nám kolegové laskavě zpřístupnili databázi vybraných rozhovorů s 
veteránkami a veterány z novodobých misí.  

Důraz textové roviny památníku  je – i vzhledem k aktuálnímu vývoji posledních dvou let – 
kladen především na novodobé veteránství. Dřívější konflikty už své pomníky spojené s 
vlastní dobou vzniku mají. Konec Afghánské mise ovšem představuje významný milník v 
novodobých dějinách naší země a jejích ozbrojených složek a místo paměti i „místo 
mediace“ mu chybí. Jsme ovšem zároveň přesvědčeni, že přestože má ostravský památník 
významnou současnou dokumentární rovinu, to, co texty zachycují, je univerzální i nad 
rámec současnosti.  



  
Texty jsou umístěné na kuželových pohyblivých objektech a na žulových drahách, po nichž 
objekty můžou rotovat Textová rovina na objektu i dráze se setkávají a každé setkání 
statického a kinetického textu vytváří, rozšiřuje, doplňuje či „odvětvuje“ další význam. Přesto 
texty v jednotlivých drahách mají také autonomní význam a poselství. (Z literárně-
teoretického hlediska památník kombinuje postupy tzv. participativní literatury a 
experimentální, resp. konceptuální literatury.) Největší z kuželů a jeho dráha pracuje s 
okruhem témat spojených s „tam“: pobytem na misi, konfliktem, rizikem, odloučením od 
rodiny a vlasti. Střední kužel tematizuje motivy spojené s „tady“ – domovem, rodinou, situací 
bojovníka ve spojení s domovinou a návratem do ní.  

Nejvíce slov pochází od veteránek a veteránů, kteří se účastnili afghánských misí, 
balkánské mise a jeden z výrazů je od žijícího válečného veterána z druhoválečného 
konfliktu. Výběr výrazů, obratů a motivů má být věcný, důstojný, živě ilustrující zvolenou 
rovinu významu, s respektem k vojákyním a vojákům, jejich příběhům a zkušenostem, 
vojenským i osobním hodnotám, zároveň slovy jednoho z veteránů „žádný hraní na 
city“.  

Textově je výjimkou z uvedeného nejmenší z objektů. Původním záměrem bylo 
nechat jej bez textu, jako „mlčící“ objekt, protože s příběhy vojáků se pojí i zážitky a 
zkušenosti, které nelze pojmenovat. Nakonec jsme se rozhodli tento 
nepojmenovatelný okruh uchopit nejen gestem objektu, ale i slovy: mlčení je 
tematizováno parafrází známého výroku filosofa Ludwiga Wittgensteina („o čem 
nelze mluvit, o tom musíme mlčet“), který dle našeho názoru naprosto přesně 
vystihuje podstatu věci – mlčení, které je aktivní, nosné a plnovýznamové – nikoli to, 
které značí zapomenutí, vytěsnění či zamlčení.  

Ondřej Buddeus / Pavla Sceranková 


