
Pamětní místo Jana Rybáře  

Dovolte, abych vám představila návrh na realizaci pamětního místa Jana Rybáře na kostele  

sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou.  

 

Hlavní část návrhu je tvořena textem Kréda Jana Rybáře a citátem: „Děkuji ti Bože, že bez 

nás nemůžeš být!“ a portrétem, nebo jiným symbolickým ztvárněním, Jana Rybáře. Celé dílo 

by bylo osazeno přímo do zdi kostela a stalo by se jeho přirozenou součástí. Texty budou 

vtlačeny do hlíny „do řádků cihel“. Reliéf bude naglazován glazurou shino, která vytváří 

krásný teplý cihlový tón. Následně bude reliéf vypálen v peci na dřevo na teplotu přesahující 

1300 C, což zaručí jejich vysokou kvalitu a stálost.  

 

První část práce spočívá v přípravě reliéfu a modelování.  

Druhá část spočívá v samotném výpalu v peci na dřevo. Tuto část budu realizovat v pronajaté 

peci. Průběh výpalu se děje za stálého přikládání dřeva a trvá přibližně 14 hodin.  

Třetí poslední část práce zahrnuje instalaci na zeď kostela. 

Stávající cihly osekáme, v přesném výřezu podle vytvořeného reliéfu, do hloubky 3 – 4 cm. 

Následovat bude nalepení reliéfu a zaspárování. 

 

Na spolupráci se těší sochařka a keramička Olga Fryčová Hořavová 

 

 
Návrh rozložení textu. Počítám s písmem Century ghotic – je prostorné a působí lehce. Mám 

jej ozkoušeno v jiných sochařských reliéfech a působí velmi dobře, také je lehce čitelné. 

Použiji více velikostí písma.  

Podobizna na návrhu je jen přibližná. Ještě jsem nevybrala konkrétní fotografii, ze které budu 

vycházet. Ve hře je též znázornění Jana Rybáře v abstraktnější, symbolické podobě.  



Ukázka písma a barevnosti hlíny a glazury Shino po výpalu v peci na dřevo. 

  

 
Umístění  

Reliéf vložíme do řádků cihel, jak je vyznačeno na fotografii, přesně podle vytvořeného 

reliéfu. Celá realizace je v úrovní očí a dobře čitelná.  

Toto místo je také přirozeným místem setkání farnosti po mši. Je to místo příjemné a 

prosluněné. Situované mezi oba vchody do kostela a na kůr. 

 



Průběh tvorby reliéfu si můžete také lépe představit, když se podíváte na článek na stránkách 

Keramikum.cz o podobném typu reliéfu, který jsem vytvořila. 

https://keramikum.cz/clanek/vlny-ve-verejnem-prostoru  

 

 
Způsob instalace, osekání a lepení.  

 



 
Hotová realizace Pramene Světla. 


