Soutěž o zpodobnění boha Radegasta v Dolních Vítkovicích už má vítěze
OSTRAVA 11.5.2015 – Umělecká soutěž na zpracování symbolu slovanského boha Radegasta pro
areál Dolních Vítkovic, kterou před časem vyhlásily Dolní oblast Vítkovice, Moravskoslezský kraj a
Pivovar Radegast, už má vítěze. Přetvoření objektu tzv. filtru v blízkosti historické Vysoké pece č. 1
v Dolních Vítkovicích do podoby Radegasta by mohlo proběhnout podle návrhu Jiřího Příhody. Ten
se ve dvoukolové soutěži utkal o prvenství s Markem Číhalem a Kurtem Gebauerem. O vítězném
návrhu rozhodla sedmičlenná odborná porota.
„Vítěz přistoupil k návrhu s myšlenkou jakoby zabalit filtr, tedy starou technologickou stavbu, do
nového výrazného opláštění, které evokuje typickou Radegastovu helmici s býčí hlavou, jak ji vytvořil
v roce 1930 sochař Albín Polášek. Objekt je do pláště oblečený, ale nikoli zakrytý. Opláštění ho
vlastně zdůrazňuje. Navíc je částečně inspirováno výtvarnem 60. let a dílem Karla Malicha, “ shrnul za
Dolní oblast Vítkovice ředitel stejnojmenného sdružení Petr Koudela. Podle něj teď nastane fáze, kdy
budou Dolní Vítkovice a jejich partneři usilovat o získání financí na uskutečnění vítězného uměleckoarchitektonického návrhu. „V případě, že se nám to povede, přistoupíme společně s Jiřím Příhodou
k dalšímu dopracování studie, tak aby byla realizace možná“ vysvětluje P. Koudela.

Předmětem celé umělecké soutěže bylo navrhnout prostorově náročné umělecké dílo tak, aby bylo
maximálně využito objektu stávajícího filtru pod Vysokou pecí č. 1. První kolo náročného výběru,
kterého se zúčastnilo šest umělců, bylo vyhodnoceno loni 28. listopadu. Poté Josef Pleskot (AP
Atelier), Jan Světlík (Vítkovice Machinery Group), Zdeněk Sklenář (Galerie Zdeněk Sklenář), Marek
Pokorný (ostravská městská Galerie Plato), Ivo Kaňák (pivovar Radegast), Jitka Koščáková (památky
Moravskoslezský kraj) a Miroslav Křídlo (památky Ostrava) hledali jednoznačně nejlepší zpodobnění

Radegasta, které bude zřejmé na první pohled a zároveň i po jeho umístění zůstane zachována
podoba současného objektu filtru vysokopecní vsázky pod Vysokou pecí č. 1 v Dolních Vítkovicích.
Vítěz nyní obdrží od pořadatelů částku 100.000 korun, další dva finalisté budou odměněni částkami
80.000 korun a 60.000 korun.
Partnerem umělecké soutěže je nošovický pivovar, který nese jméno pohanského boha v názvu.
„Radegast je symbolem celého Moravskoslezského kraje a tak jsme přivítali myšlenku mít jeho
ztvárnění taky v hlavním městě regionu Ostravě“, říká Ivo Kaňák ředitel pivovaru Radegast a dodává
„Netroufám si jako laik hodnotit uměleckou stránku návrhu, ale myslím, že provedením i umístěním
bude toto dílo dobře vyjadřovat hodnoty, které jsou pro boha Radegasta, naše pivo a celý kraj
symbolické: pohostinnost, přímočarost a chlapskost.“

Zkrátka ale nepřijde ani veřejnost. I ta bude hlasovat. Pro ni je připravena soutěž o
dostatečnou zásobu piva pro osobní spotřebu.
Kdo pošle tip na svého favorita, správně odpoví na soutěžní otázku a následně bude vybrán,
vyhraje pivo na rok zdarma.
Soutěžní otázka zní: Ve kterém roce byla uvařena první várka piva Radegast?
a) 8.11.1950
b) 3.12.1970
c) 12.3.1990
Správné odpovědi spolu se jménem autora vybraného návrhu zájemci odešlou na adresu:
radegast@vitkovice.cz
Návrhy si lze prohlédnout na webu dolnivitkovice.cz , případně při osobní návštěvě areálu
Dolních Vítkovic kde budou díla vystavena i po dobu trvání festivalu Colours of Ostrava.
Hlasovat bude možné do 31.7.2015
Úplný seznam členů poroty a jejich náhradníků:
Josef Pleskot/ architekt, Jan Světlík/ autor projektu Dolních Vítkovic, Marek Pokorný/ ředitel PLATO,
Ivo Kaňák/ partner projektu – soutěže, Zdeněk Sklenář/ galerista, Miroslav Křídlo/ specialista na
památky, Jitka Koščáková/ specialista na památky, Vladimír Jurina/ partner projektu-soutěže, Martin
Troup/ partner projektu – soutěže, Petr Koudela/ ředitel Dolních Vítkovic
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