TEXTOVÁ ZPRÁVA
Hmota památníku je tvořena ze 48 segmentů, které jsou oproti sobě různě nakloněny a mají také
různou výšku. Všechny se pak sbíhají v jednom bodě. Jednotlivé dílce mají představovat vojenské
skupiny, či jednotlivce, kteří brání naši svobodu. Dílo tak představuje různorodost v armádě,
přičemž všichni její členové mají stejný cíl. Proto se také dílce sbíhají do jednoho společného
bodu. Na 12 segmentech se nachází text, který z hmoty plasticky vystupuje. Jde o motta našich
vojenských skupin, nebo skupin zahraničních, ve kterých naši vojáci sloužili. Především pak jde o
hesla některých z perutí RAF.
Tři základní segmenty jsou oproti sobě pootočeny o 120° a svojí hmotou představují největší ze všech
dílců. Na nich je text v latině namísto češtiny. Jde o motta 312. československé stíhací perutě RAF
(první plát) a 1. perutě RAF (druhý plát) ve které sloužil i nejúspěšnější český letec 2. světové války a
to Karel Kuttelwascher. Třetí plát je s heslem „DUM SPIRO SPERO“ věnován 601. skupině
speciálních sil, která je jedinou svého druhu v naší republice. Pláty představují trojlistou vrtuli
válečného letadla Spitfire, které se stalo asi nejznámějším letadlem 2. světové války, a ve kterém se
proháněli právě i čeští letci u RAF. Tento detail se stává pro běžného návštěvníka památníku skrytým.
Odkazuje se především k letcům, zvláště pak letcům z druhé světové války. Detail je tak zřetelný pro
letce, tedy z ptačí perspektivy.
Dílo by mělo představovat společné úsilí a odhodlání bránit naši vlast, svobodu, rodinu nebo přátele.
Také by mělo důstojně prezentovat hrdinské činy našich předků a zároveň dnešní generace
motivovat. Zvláště pak texty jako například: “POT ŠETŘÍ KREV“
Památník je v parku situován do místa, kde dříve stávala maketa letadla. V současné době jsou
v blízkosti navrhovaného památníku umístěny nové světlé betonové lavice. Památník svojí hmotou i
materiálem tvoří k lavicím kontrast.
Díky své velikosti a poloze bude památník novou dominantou v prostoru.
Památník bude zhotoven z černé oceli. To odpovídá charakteru válečného průmyslu a také rázu
města Ostravy, jakožto průmyslového města. Dílo bude doplněno o texty, které budou vystupovat
z hmoty. Budou provedeny ve stejném materiálu. Pouze čelní strana bude zbroušena. Texty tak bude
možno rozeznat i z větší vzdálenosti.
Dlážděný předprostor u památníku bude v souvislosti s jeho instalací rozšířen cca o 16,5m², a bude
rovněž doplněn o dvě nové lavičky.

