Realizace
sochy
sv. Floriana
120 let
od založení
DOBROVOLNÉHO
HASIČSKÉHO
SBORU
Velké Hoštice

Realizace sochy sv. Floriana
120 let založení DHS Velké Hoštice

V

ýročí založení našeho dobrovolného hasičského sboru nás přirozeně všechny
ve vedení (výboru) vedlo k myšlence, jakým způsobem jej co nejdůstojněji
oslavit? Jak bude vypadat celá tato akce? Co uděláme za program? Koho pozveme
a s kým se budeme dělit o radost z takovéhoto významného výročí?
Samozřejmostí bylo, že se bude konat mše svatá za účasti mnoha okolních sborů
a s tím spojený průvod, který bude procházet obcí. Napadlo nás také, že oslovíme
polské přátele z družební obce Nedza, kteří se také účastnili oslav 110 let, abychom
tak po dalším desetiletí upevnili přátelské vztahy. V témže okamžiku přišla samotná
prvotní myšlenka vytvořit pietní místo, které by bylo věnováno živým i zemřelým
členům místního hasičského sboru a u kterého by mohla v rámci průvodu proběhnout také vzpomínka na naše zemřelé členy. Myšlenka spočívala nejprve ve vytvoření reliéfu v blízkosti kostela. Po projedání návrhu s p. farářem P. Thlic. Mgr. Radovanem Hradilem PhD. vzešel návrh spíše prostorové plastiky umístěné na pozemku
okolo kostela nebo hasičské zbrojnice. Obrátili jsme se na akademického sochaře
Mgr. Daniela Klose, autora nádherně modelovaných soch světců, umělce s nezaměnitelným rukopisem, v jehož tvorbě se pojí sen se skutečností, minulost s přítomností, naděje se zoufalstvím, dobro se zlem. Jeho souhlas nám byl velkou ctí.
Probírali jsme možnosti a různé varianty, jak by mohla být plastika tohoto pietního
místa ztvárněna. Už od počátku jsme neuvažovali o skutečné postavě. Spíše jsem
se soustředili na různé motivy s hasičskými atributy. Vznikly tři zásadní kresby (návrhy), které byly následně předloženy na jednání výboru. Z těchto návrhů se nejvíce líbil ten, který vizuálně připomíná postavu sv. Floriana. Z návrhu je patrno, že
je k nohám světce osazena nápisová deska. Na ní jsme chtěli umístit text, který si
zvolili naši předkové a který máme i my vyšitý německy na zástavě:
K boží slávě - bližnímu k ochraně, nebo také MOTTO používané v současnosti
Bližnímu k ochraně, vlasti k obraně a Bohu ke cti. Po diskuzi o různých variantách nás nejvíce zaujala možnost vytvoření mapy obce. Zároveň vznikla myšlenka
realizovat i druhou desku, kde bude znázorněna družební obec Nedza. Vznikne tak
pomník místním hasičům a zároveň místo česko-polského přátelství. Tím se původní myšlenka rozvinula a realizace plastiky dostala další význam.
Myšlenka i nákresy byly pak prezentovány na jednání obecního zastupitelstva. A to
hlavně z toho důvodu, že se jednalo o zásah do veřejného prostoru obce. Zastupitelstvo tuto myšlenku podpořilo. Byly vytipovány lokality a provedeny digitální fotomontáže osazení plastiky v prostoru.
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Vizualizace v návrzích osazení plastiky v prostoru

1
Fotomontáž vizualizace u kostela v rámci bývalého hřbitova.

2
Návrh při vjezdu na parkoviště za obecním úřadem.

3
Návrh v parčíku u hasičské zbrojnice.
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Místa byla tři:
1.
Na pozemku bývalého hřbitova za presbytářem kostela, kde je již osazen pomník obětem 1. světové války. Došlo by tak k rozšíření o další pietní místo v jinak
prázdném a nevyužitém prostoru kolem kostela.
2.
Za obecním úřadem, při vjezdu na parkoviště úřadu v blízkosti ulice Mírová,
kde by procházel průvod obcí a kde je dostatečný prostor pro shromáždění obyvatel a sborů v rámci průvodu.
3.
V blízkosti hasičské zbrojnice v místě, kde po rekonstrukci hasičárny a zrušení
průjezdných vrat garáže do ulice Mírová vznikl malý parčík.
Všechny tyto prostory byly důkladně zaměřeny a vizuálně konfrontovány s naším
záměrem. Nejdůležitější roli v tom sehrál umělecký a urbanistický cit autora (sochaře), velikost díla, orientace v prostoru, pozadí, případně další související aspekty
i vedlejší objekty a prvky v okolí. Tyto vizualizace byly opět předloženy k projednání
obecnímu zastupitelstvu. Jako konečná byla vybrána varianta č. 3 u hasičské zbrojnice. Myšlenka se zastupitelům tak líbila, že nakonec rozhodli, že obec bude investorem a hasiči realizátorem. Z obecního rozpočtu byla na tento pomník poskytnuta
účelová dotace ve výši 200 000 Kč a hasiči uspořádali veřejnou sbírku, jejíž výnos
pak pokryl ostatní náklady spojené s instalací díla, jako bylo vyhotovení základů,
podstavce, zpevněných ploch a osazení okolí zelení, informační tabule, propagační
materiál a další. To vše v předpokládané hodnotě 50 000 Kč.
Cena díla vycházela z nabídky sochaře, a dá se o ní říct, že je opravdu velmi vstřícná, bez jakéhokoliv navýšení například o autorovu provizi, nebo zvýšení kulturní
hodnoty veřejného prostoru. Běžně se tyto částky pohybují u podobných uměleckých děl v řádu několika stovek tisíc korun. Samozřejmě práce prováděné čle-

Porovnání a základní výškové rozměry pomníku - návrh realizace.

Prvotní tři návrhy pomníku - kresba tužkou
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ny sboru jsou bezplatné, brigádnické a dobrovolné. Bylo odpracováno na 300
brigádnických hodin.
Termín oslav dne 7. června 2020 a s ním spojený termín slavnostního odhalení
a posvěcení pomníku úzce souvisel. Termín dokončení byl stanoven na 20. května
2020. Bohužel se v průběhu zimy a jara tohoto roku vyskytl celosvětový problém,
který zasáhl i Českou republiku a nás hasiče - pandemie viru COVID – 19. V období, kdy měla probíhat realizace pomníku i oslavy 120 let, byly ze strany našeho
státu zavedeny přísné restrikce spočívající ve vyhlášení nouzového stavu, omezení
shromažďování a celá akce tak musela být v tomto termínu zrušena. V obci Velké
Hoštice se rozvinula nákaza mezi obyvateli a situace byla vážná. V tu dobu nebylo
možno v realizaci pokračovat a dokončit práce ve stanoveném termínu. Byl proto
zvolen náhradní termín – 17. října. Autor tedy pokračoval ve své práci a dále chystal
plastiku k realizaci. Ale hned po prázdninách v prvních zářijových dnech se nákaza
Covid – 19 začala vracet do společnosti a její průběh se zhoršoval. Nejprve lokálně,
později opět do celého státu a okolních zemí. Bohužel i v náhradní termínu konání
došlo k restrikcím. Nákaza se vrátila do společnosti v ještě větším rozsahu. Akce
oslav 120 let byla opět zrušena.
Plastika sv. Floriana je v ateliéru dokončena, jak popisují fotografie níže. Byl realizován také podstavec a celé dílo bylo následně osazeno. Protože ale není možno sochu oficiálně odhalit a posvětit, bude do doby slavnostního odhalení zabedněna.
Samozřejmě nás to všechny velmi mrzí a jsme v tuto chvíli zklamáni, ale věříme, že
se celá situace zlepší a v příštím roce bude možno oslavy i odhalení provést.
Dobrovolný hasičský sbor Velké Hoštice touto cestou děkuje především autorovi
za toto osobité umělecké dílo, za dostatek tvůrčí energie a trpělivosti pracovat v tak
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nelehké době. Velký dík patří všem, kdo se jakkoliv zasloužili o realizaci pomníku a podíleli
se na jeho vzniku, dále hasičům, kteří pracovali bezplatně a pomohli, aby se dílo povedlo, také všem členům, sponzorům a dárcům
v rámci veřejné sbírky. Děkujeme Obecnímu
úřadu Velké Hoštice a zastupitelům obce
za schválení a financování tohoto díla a za jejich podporu a nadhled. Všem velké díky!
Věříme, že socha sv. Floriána bude velkou ozdobou naší obce a že k ní budeme s hrdostí
vzhlížet.
Výbor DHS Velké Hoštice

Perokresby a variace plastiky.
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Sádrový model.

Výroba modelu nejprve z hlíny, která se poté zaformovala a provedl se sádrový model, který byl určen k prezentaci na jednáních obecního zastupitelstva.
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Modelování originálu plastiky sv. Floriana z hlíny ve skutečné velikosti. Práce v sochařském ateliéru.

Model byl ještě tvarově a poměrově upraven – zde srovnání menší původní verze a nové verze, dle které byla plastika realizována. Jsou zachovány celkové výškové rozměry, je poupraven podstavec a poměrově dílčí části plastiky.
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Otevírání třímetrové a více než 300 kg vážící sádrové formy.

Vzhledem k výšce a váze formy si sochař přizval několik pomocníků a společnými silami formu položili, aby mohla být připravena pro odlití
originálu. Jedná se o tzv. ztracenou formu, které se v sochařském slangu také říká „blindka“.

9

Postup stěhování jednotlivých dílů a forem před ateliér. Sádrová forma desky s vyobrazením stylizované mapy obce Velké Hoštice.

Forma byla očištěna a opatřena separační vrstvou nátěru.
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Formy byly očištěny a vnitřek napuštěn speciální separační vrstvou pro snadnější oddělení od odlitku.
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Všechny díly, formy pomníku sv. Floriána.

Armování konstrukce plastiky.
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Svařování výztuh uvnitř formy v průběhu odlévání.

Postup odlévání plastiky.
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Formy naplněné směsí románského cementu a kameniva.
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Postup odlévání plastiky sv. Floriana.

Průběh plnění formy.
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Tým, který se pod vedení Mgr. Daniela Kloseho postaral o odlití: zleva štukatér David Mikolajský, sochař Daniel Klose, starosta sboru Roman Winkler.
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Výkop základu pod podstavec plastiky.

Betonování základu.

Osazení žulových stupňů soklu podstavce.

Hrubá stavba podstavce - jádrová omítka.

17

Postup provedení povrchu omítnutím. Podstavec vyzdil a omítl náš člen štukatér David Mikolajský se synem Vojtěchem.

Mistr štukatér při své práci na modelaci povrchu podstavce.
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Do hotového podstavce byly vyvrtány otvory o průměru 135 mm a hloubce 0,5 m.
Ze dvou stran byly vloženy plastové kanalizační trubky jako chráničky pro časové
schránky. Poté bylo jádro podstavce vyplněno betonem. Do takto předem připravených osazovacích pozic byly následně zapuštěny kovové tubusy (časové schránky.)
První schránka obsahovala: stručnou historii sboru od počátku až po dnešní dny,
současnou platnou měnu v různých nominálních hodnotách, denní tisk, dopis příštím generacím s nášivkou ve tvaru našeho hoštického hasičského znaku.
Druhá schránka obsahovala: kompletní projektovou dokumentaci včetně územního rozhodnutí (povolení stavebního úřadu), fotodokumentaci realizace pomníku sv. Floriana z celého průběhu do fáze před osazením, grafické návrhy různých variant architektonické studie přestavby hasičské zbrojnice, autorovo slovo
a jeho prospektový materiál, 4 obecní zpravodaje (Občasníky), výtisk Hasičských
novin a časopisu Alarm revue.
Před samotným osazování plastiky se na podstavec osadily tyto erby: hasičský,
velkohoštický, Nedzy a letopočet.

Fotodokumentace obsahu časových schránek.
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Hana Mikolajská a Roman Winkler, vkládají časové schránky do podstavce.
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Osazování hasičského znaku.

Uzavírání časových schránek

Osazení letopočtu.
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Postup osazování jednotlivých erbů.
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Jednotlivé reliéfy – znaky obcí, DHS a letopočet.
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Postupná montáž za účasti autora a členů DHS. Práce probíhají za výpomoci automobilového jeřábu stavební společnosti WINRO s.r.o.

Úprava úvazků tak, aby plastika visela na háku pokud možno ve svislé poloze, aby kotevní trny hladce zajely do připravených kotevních otvorů
a plastika dosedla. Tato operace probíhala s vědomím rizika, že by mohlo dojít k vyvrácení více než 3m vysoké plastiky. Proto bylo nutné ji co
nejdříve stabilizovat, tzn. spřáhnout s první osazenou deskou a navíc ji ukotvit k vzrostlému okrasnému jehličnanu tak, aby byla fixována v bezpečné poloze.
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Spouštění plastiky do osazovací polohy. Zapouštění kotevních trnů do otvorů, které byly naplněny speciálním pevnostním a rychle tuhnoucím
cementem zn. Mapei.

25

Instalace se zůčastnili,
zleva: Sochař Daniel Klose, Andrea Klose - fotodokumentace, David Mikolajský, Ing. Jiří Winkler, Roman Winkler, Hana Mikolajská, mimo záběr
Mgr. Lenka Winklerová - fotodokumentace, Robin Winkler, Valérie Winkler - natáčí video, Max Gajdošík, Veronika Mikolajská, Lucie Mikolajská
Thea Winkler...
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Osazování pozlacené špičky praporce autorem jako vrchol celého díla.
Zleva: Pavel Konečný, Ing. Jiří Winkler, David Mikolajský, zády na žebříku Roman Winkler, autor Daniel Klose, Andrea Klose.
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Účast našich mladých hasičů a členů rodin, kteří bedlivě střežili postup práce a prováděli fotodokumentaci.
Max Gajdošík, Thea Winkler, Robin Winkler.
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Jednotlivé díly byly mezi sebou rozepřeny a všechny pak společně zafixovány upínacími popruhy. Po zatvrdnutí byla plastika lokálně přeretušována a barevně sjednocena.
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Návrh pozvánky a plakátu k oslavám.

Replika původního
hasičské ho znaku
v průčelí hasičárny,
nechal vyrobit starosta
sboru Robert Winkler
1990, v ateliéru
sochařky a keramičky
paní Daniely Holůbkové,
následně byl osazen do
průčelí hasičské zbrojnice Na původní místo ve
fasádě. V roce 2019
bezplatně restauroval
s barevnou polychromií
Robert Winkler, štukatér
a bývalý starosta sboru.

Z důvodu dalších vládních omezení se ani
tato akce nemohla uskutečnit. Nakonec proběhla alespoň mše svatá za účasti vlajkové
čety a několika členů sboru v celkovém počtu
6 osob. Další pokračování oslav, slavnostní odhalení pomníku sv. Floriana a jeho vysvěcení
bude realizováno, až pominou veškeré restrikce spojené se šířením pandemie Covid – 19.
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Seznam dárců a donátorů:
Obec Velké Hoštice
Roman Winkler s rodinou
Jarmila a Alfréd Mikolajští
Jana Šochová – Mikolajská
Ing. Miloš Mikolajský
Petr Winkler
Winkler Thea, Soňa a Jiří
Jiří Winkler Project a Engineering
Eliška a Rudolf Unruhovi
Prokshová Barbara
David a Vojtěch Mikolajský – odpracoval
bezplatně mnoho hodin při výrobě plastiky
a podstavce
Hana Mikolajská – darovala 1888 Kč
Ještě před samotnou realizací jsme se rozhodli vyhlásit veřejnou sbírku,
a to ne jen mezi členy sboru, ale také mezi občany naší obce.

do časové schránky
Rudolf, Aleš a Přemek Sentenští – provedli
výkop základové patky
František Winkler – odpracoval brigádnické,
výpomocné práce
Myslivecký spolek BORKA
Mgr. Pavel Straub
Robert a Ursula Winklerovi

Seznam dárců, kteří přispěli finančně
na realizaci pomníku sv. Floriana,
také ti jenž přispěli svou prací a vlastním
nasazením.
Děkujeme za jejich pomoc, vstřícnost
a podporu!
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Protože se kvůli restrikcím a omezením ze strany vlády ČR v souvislosti s pandemií Covid – 19 nemohlo uskutečnit samotné slavnostní odhalení,
je v této fázi pomník sv. Floriana zakryt dřevěným bedněním do doby, než bude moci být plastika slavnostně předvedena veřejnosti.
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Úvodní slovo autora k motivaci a myšlence realizace plastiky sv. Floriana

S

v. Florián - velmi rozšířený motiv světce a patrona snad všech hasičů v české
a moravské kotlině. Každý sbor, každá obec má svého Floriána. Některá zdařilého, jiná zase spíše naivního, ale z 99 % se jedná o až zprofanovanou typickou
ikonografii římského vojáka s praporcem hasícího vědrem dům či kostel. Touto
cestou jsem se nechtěl vydat. Mým cílem bylo vytvořit sochu, jež sice bude respektovat dané atributy (praporec, vědro, přilbice), avšak svou stylizací nebude zapadat
do klasického vnímání sochy daného světce.
Plastika se tedy odvíjí od barokního tvarosloví (sokl s vloženými erby), přechází
k naprosto zjednodušené siluetě římského vojáka a opět se vrací v plnoplastické
podobě praporce, jenž je řešen dynamicky tak, aby připomínal jak plameny, tak
vodní živel. Na přední a zadní části soklu jsou umístěny z pohledových stran menší
desky s reliéfním motivem, vycházející z mapy Velkých Hoštic a partnerského polského městečka Nedza. Sv. Florián tak bdí nejen nad jedním domem či kostelem,
ale také nad oběma obcemi.
Celkově by plastika měla působit tak trochu mystickým dojmem, podobně jako
když v podzimním sychravém ránu vidíte barokní sochu zahalenou mlžným oparem. Vnímáte pouze siluetu, bez zbytečných detailů, očištěnou na jádro vnímání
podstaty. Snad se dílo podařilo, ale to již posoudí jiní.
Mgr. Daniel Klose

Ateliér Daniel Klose
Mgr. Daniel Klose
Narozen 3. 9. 1973 v Opavě
1988 - 1992
Střední uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti,
obor Kamenosochařství u prof. akad. soch. Jiřího Habarty
1992 - 1998
FaVU v Brně, obor Sochařství u prof. akad. soch. Vladimíra Preclíka
2000 - 2016
Pedagog SŠPU Opava, obor Kresba
2016 - doposud
Ateliér D. Klose - volná tvorba, restaurování
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Výstavy
1996 - Mezinárodní sochařský ateliér - Orlík nad Vltavou
1997 - Galerie Aspekt - Brno
1997 - Istroart - Bratislava
1997 - Stará Radnice - Náměšť nad Oslavou
1998 - Zahrada´98 Náchod
1998 - Letohrádek Mitrovských - Brno
1998 - Hrad Lipnice
1999 - Galerie Celebric - Hradec Králové
1999 - IBC Kruh Prstenu - Brno
1999 - Zahrada´99 Náchod
2017 - Mistři českého umění - Galerie Hřivnáč, Opava
2018 - Společná výstava se Svatoplukem Bohmem, Galerie Hřivnáč, Opava
2018 - Výtvarná huť Daniela Klose, Zámek Kravaře
2018 - Výstava soutěžních návrhu - Páter Martin Středa, Brno
Symposia
1998 - Mezinárodní sochařské symposium Hořice v Podkrkonoší
1999 - Mezinárodní sochařské bienále Brno
2003 - Mezinárodní sochařské symposium Prostějov
2004 - Mezinárodní sochařské symposium Prostějov
2009 - Pocta V.Preclíkovi Prostějov
2011 - Symposium Gotfrei Opava
2019 - Sculpture Art Symposium Opava, Raabův mlýn, Hlavnice
Autorské výstavy
2000 - Čs. spořitelna/Erste Bank, výstava k Mezinárodnímu měn. fondu v Praze
2000 až 2001 - Projekt ARS LIBERALIS
2000 - Kresby, Divadlo B. Polívky v Brně
2001 - Tři Grácie-Široký Dvůr-Břeclav
2002 - Pomník Smíření-Blažovice-Brno
2002 - Hlavní cena ,,AFA" pro Academia Film Olomouc
2003 - Galerie u Jakoba - Opava
2004 - Galerie ČSOB - Olomouc
2004 - Reliéfy ,,Korida" Hotel Iberia - Opava
2005 - Setkání na Mlatě - Lešany, Olomouc
2005 - Pamětní medaile - Academia Film Olomouc
2005 - Projekt ,,Křížová cesta" - Hradec Králové, Kuks
2008 - Poslední zvonění - Opava
2010 - Národní dům - Prostějov
2013 - Kavárna Alternativa - Opava
2016 - Kavárna NEOcafe - Opava
2017 - Et in Arcadio ego - Galerie Hřivnáč,Opava
2017 - Zámek Letovice
členství
od 2005 člen OS Křížová cesta
ZASTOUPEN V SOUKROMÝCH SBÍRKÁCH V ČECHÁCH I ZAHRANIČÍ
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