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1. ročníku sochařského sympozia 

Most 2009,

které se konalo v areálu kostela
Nanebevzetí Panny Marie v Mostě 
ve dnech 20. – 31. července 2009.

Umělecká díla jsou vytvořena z javorového dřeva
na téma Archetyp bytí v prostoru.



Každý z nás již měl možnost stát u zrodu 
něčeho nového. Tak jako je nezapomenu-
telným zážitkem, když se narodí nový člo-
víček, je to obdobné i s uměním. Na počát-
ku letošního sympozia jsme měli jen velké 
neopracované klády, ležící v trávě. Ale již 
v tu chvíli se v hlavách umělců rodila myš-
lenka, která ten kus dřeva přetvářela v ně-
co úchvatného. Dnes můžete sami posou-
dit výsledek jejich tvůrčí činnosti.

Umění je často nedoceňované součas-
ností a svůj význam získává až v budouc-
nosti. My jsme stáli u zrodu, ale sílu tvorby 
a krásu vytvořených soch plně docení nej-
spíše až další generace. Právě to je cílem 
sochařského sympozia, které zakládá svou 
novou tradici v Mostě. Chceme díky tvorbě 
pod širým nebem zachovat v našem měs-
tě umění nejen pro nás, ale zejména má 
být odkazem připravit něco krásného také 
budoucím generacím. 

Jsem upřímně rád, že se v Mostě sešla 
mimořádná skupina sochařů, kteří mají 
nejen umělecké nadání, ale jsou i vynika-
jícími lidmi. Přeji tímto dalším sympoziím 
i umělcům vše dobré.

 
Ing. Vlastimil Vozka

primátor města Mostu



Miroslav Doležel Narozen 14. 5. 1940 ve Zlíně. 
Vystudoval Umělecko-průmyslovou školu v Uherském Hradišti.

Žije a tvoří v Jirkově u Chomutova.



Tajuplný strom Zajímavý hlavolam je umístěn ve vestibulu před 
sekretariátem primátora v budově Magistrátu města Mostu.



Karel O. Hájek Narozen 19. 11. 1963 v Ústí nad Labem.
Základní školení u akad. sochaře Rudolfa Wőlfela, 
od roku 1988 na volné noze.

Žije a tvoří v Ústí nad Labem.

fotohafafotohafa



Tajemství Barevně pojatou sochu se zlacenými detaily 
najdete ve vestibulu obřadní síně v budově 
Magistrátu města Mostu.

fotohafa



Herbert Kisza Narozen 16. 6. 1943 v Podoboře.
Vystudoval Školu uměleckých řemesel v Brně a UMPRUM 
v Praze, obor monumentální malba.

Žije a tvoří v Kadani.

fotohafafotohafa



Archetyp bytí Veřejnosti nejsympatičtější socha, která vypovídá o lidském 
životě od počátku až do konce, je umístěna ve vstupní hale 
Dětského domova v Mostě, ulici K. H. Borovského.

fotohafa



Roman Křelina Narozen 14. 5. 1966 ve Vrchlabí.
Vystudoval SPŠ stavební v Děčíně a UJEP 
v Ústí nad Labem, výtvarnou katedru.

Žije a tvoří v Orasíně u Jirkova.

fotohafafotohafa



Rozpuk Využít nešvary dřeva ve svůj prospěch se podařilo Romanu 
Křelinovi. Jeho Rozpuk nyní zdobí vstupní halu Domova pro 
seniory „Astra“, ulice Barvířská. 

fotohafa



Jitka Kůsová - 
Valevská

Narozena 28. 6. 1962 v Chomutově.
Vystudovala SPŠ keramickou v Karlových Varech a Lidovou 
konzervatoř v Ústí nad Labem, obor výtvarné umění.

Žije a tvoří v Útočišti u Klášterce nad Ohří.



Mateřství Socha, která nemůže nechat nikoho chladným. Kojící matka 
je umístěna ve vestibulu před sekretariátem primátora 
v budově Magistrátu města Mostu.



Jiří Němec Narozen 18. 6. 1981 v Chomutově.
Studuje VŠUP v Praze, obor sochařství.

Žije a tvoří v Boleboři u Chomutova.



Balance Kontrast moderní architektury, skla a kovu s hrubě osekaným 
dřevem, byl záměrem autora pro umístění sochy balancujícího 
člověka. Najdete ji u vstupu z třídy Budovatelů do obchodního 
centra Central Most.

fotohafafotohafa



Sylva Prchlíková Narozena 13. 9. 1958 v Karlových Varech.
Vystudovala Střední pedagogickou školu v Litoměřicích.

Žije a tvoří v Lomu u Mostu.

fotohafafotohafa



Kašpařice Veselá a hravá, taková je nejen Sylva Prchlíková, ale i její 
socha Kašpařice. Proto byla umístěna do vstupní haly 
Centra volného času v Mostě.

fotohafa



Josef Zedník Narozen 14. 3. 1959 v Mostě.
Vystudoval SUPŠ sklářskou v Kamenickém Šenově, obor 
broušeného skla a Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem.

Žije a tvoří v Olešné u Hořovic



Eva a Adam Sousoší biblických postav v neobvyklém pojetí je umístěno 
ve vstupní hale ZUŠ v Mostě, Moskevské ulici.



Na první ročník sochařského sympozia v Mostě, se sjelo v červenci osm umělců, 
kteří tvořili pod širým nebem díla na téma Archetyp bytí v prostoru…

H. Kisza, K. O. Hájek, M. Doležel, J. Němec, S. Prchlíková, J. Kůsová, J. Zedník, R. Křelina



A tak jsme loni začínali…

Jitka Křivancová
Sen

Roman Křelina 
Cesta Proměny



Jitka Kůsová Jitka Kůsová
Múza

Herbert Kisza



Miroslav Doležel
Stařec

Herbert Kisza
Ementál

Miroslav Doležel



Seznam vytvořených soch, autorů a umístění
V rámci Nultého ročníku sochařského sympozia Most 2008 byly vytvořeny tyto pískovcové sochy:

Stařec (1)     rozměry: výška: 187 cm, šířka 72 cm, hloubka 98 cm
Miroslav Doležel  Areál kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě 

Ementál (2) rozměry: výška 144 cm, šířka 88 cm, hloubka: 118 cm
Herbert Kisza  U Tří sýrů, na tř. Budovatelů 

Cesta proměny (3) rozměry: výška 215 cm, šířka 102 cm, hloubka: 48 cm
Roman Křelina  Areál kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

Sen (4) rozměry: výška 179 cm, šířka 138 cm, hloubka: 94 cm
Jitka Křivancová  Úpatí Šibeníku, v místech křížení ulic Moskevská a Jiřího z Poděbrad.

Múza (5) rozměry: výška 198 cm, šířka 49 cm, hloubka: 93 cm
Jitka Kůsová  1. náměstí, u budovy Městského divadla v Mostě 

V rámci 1. ročníku sochařského sympozia Most 2009 vznikla tato díla:

Tajuplný strom (1) rozměry: výška 210 cm, šířka 80 cm, hloubka 75 cm
Miroslav Doležel  Magistrát města Mostu, vestibul před sekretariátem primátora 

Tajemství (2) rozměry: výška 210 cm, šířka 80 cm, hloubka 80 cm
Karel O. Hájek  Magistrát města Mostu, vestibul obřadní síně

Archetyp bytí (3) rozměry: výška 185 cm, šířka 50 cm, hloubka 50 cm
Herbert Kisza  Dětský domov v Mostě, ulice K. H. Borovského, vstupní hala

Rozpuk (4) rozměry: výška 200 cm, šířka 60 cm, hloubka 60 cm
Roman Křelina  Domov pro seniory „Astra“, ulice Barvířská, vstupní hala

Mateřství (5) rozměry: výška 160 cm, šířka 62 cm, hloubka 70 cm
Jitka Kůsová  Magistrát města Mostu, vestibul před sekretariátem primátora 

Balance (6) rozměry: výška 250 cm, šířka 60 cm, hloubka 60 cm
Jiří Němec  Obchodní centrum Central Most, vstup z tř. Budovatelů

Kašpařice (7) rozměry: výška 160 cm, šířka 50 cm, hloubka 40 cm
Sylva Prchlíková  Centrum volného času v Mostě, vstupní hala

Eva a Adam (8)  rozměry: Eva: výška 160 cm, šířka 50 cm, hloubka 45 cm
Josef Zedník  Adam: výška 190 cm, šířka 55 cm, hloubka 50 cm
 ZUŠ v Mostě, ulice Moskevská, vstupní hala

Sochy zůstávají v majetku statutárního města Mostu.
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Dovolte, abychom Vás pozvali na 2. ročník sochařského sympozia, 
který se bude již tradičně konat v areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě.

Akce se uskuteční od 19. července do 1. srpna 2010. 
Sochaři budou ve stínu kostela tvořit sochy z pískovce na téma Člověk a socha v parku.

2. ročník 
sochařského
sympozia
Most 2010





Statutární město Most
Radniční 1, 434 69  Most
www.mesto-most.cz

Foto:  Magistrát města Mostu
František Haase (fotohafa)
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1. ročník sochařského sympozia Most 2009
podpořili společnosti 


