40 LET OD ZEMĚTŘESENÍ PŘIPOMENE
PAMÁTNÍK EXPEDICE PERU 1970
TISKOVÁ ZPRÁVA, Bedřichov 17.května 2010

31.května uplyne přesně 40 let od smutné události, kdy při ničivém zemětřesení v Peru zahynula v kamenné lavině výprava československých
horolezců. Jako připomínka vzniknul v Bedřichově Památník Expedice
Peru 1970, na jehož vznik přispěli místní lidé, lyžaři i rodiny a přátelé horolezců. Na stavbě památníku se podílelo i několik firem a dobrovolníků.
Slavnostní akt u nového Památníku na počest horolezců proběhne v
Bedřichově v neděli, 30.května 2010 ve 14 hodin na upraveném prostranství při výjezdu ze stadionu.

Stavba památníku
S přípravami na stavbu Památníku se začalo v srpnu 2009. Tehdy se obec
Bedřichov, Ski Klub Jizerská 50 a Jizerská, o.p.s. sešli spolu s přáteli a rodinami horolezců, aby se shodli, jak by Památník mohl vypadat a jak se při stavbě
bude postupovat.
Celá realizace pak zabrala několik víkendů a všichni lidé na stavbě pracovali
dobrovolně. Velký kus práce odvedl tým firmy Jiřího a Alexandry Koláčkových
z Bedřichova. Více podrobností na 2. straně.

Dárci, kteří přispěli na vznik památníku
Na stavbu Památníku nakonec přispěly desítky dárců, rodin i jednotlivců. Jejich seznam je průběžně aktualizován na www.peru1970.cz/darci.html
Petr a Oli Šmausovi, Pavel Procházka, Ladislav, Lenka a Sáva Jarůškovi, Bořivoj Pohl, Ladislav Míka, Jiří Langer, Petr Paldus, rodina Motejlova, Dušan a Hedvika Šebkovi, Roman
Vojta, Petr Hnyk, Martin Švec, Uhrovi, Radek Lienerth, Ivan a Gábina Šmausovi, Ivan
Jaksch, Miroslav Malík, Václava Hiršalová – Řepková, Martin Otta, Milena Jelínková, HO
Klíny a Mount club Litvínov, Blanka Bereckeiová, Pavel Esentier, Petr Švanda, Květa Joová,
Karel Tejkal, Petr Brabec, Jan Tišer, Karel Kubelka, Toscaniovi, Bartošovi, Josef Zeman,
Válkovi, Pohlovi, Cermanovi, Lubomír Moc, Klub českých turistů Lokomotiva Liberec, Břetislav Výprachtický, Ladislav Novotný, Václav Svoboda, Václav Kopecký (stav k 20.5.2010).
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Historické údaje
Členové tehdejší expedice, která se v roce 1970 vydala do Peru pokořit nejvyšší horu peruánských And Huascarán, byli převážně z Liberecka a mimo
jiné se účastnili prvních ročníků běžkařského závodu Jizerská 50. Po této tragické události se od roku 1971 běhala Jizerská 50 jako Memoriál Expedice
Peru a podle některých navždy ovlivnila běžecké lyžování v Jizerských horách.
Informace o Expedici a událostech kolem najdete i na webových stránkách
http://www.hkvysehrad.cz/peru70.html či v knize Jan Suchl, Cesta končí pod
Huascaránem, Ústí nad Labem 1984.

Stavba Památníku
Stavbu památníku řídil Jiří Koláček z Bedřichova, který se svojí ženou
Alexandrou ve vlastním atelieru vyrábí a poté instalují unikátní keramické plastiky do veřejných prostranství. Pro ně samotné a jejich tým byla
práce na Památníku další výzvou. Všechny činnosti s Památníkem spojené ateliér provedl zdarma a památník tak vlastně vznikl za jejich
sponzorské pomoci.
Jiří Koláček k práci na Památníku dodává: „Naším zadáním bylo důstojně připomenout tragickou událost, jež před 40 lety potkala skupinu československých horolezců.“ Památník je umístěn v místě na samé hranici Jizerských hor, poblíž upravené tůně přítoku Bílé Nisy. Myšlenka,
která nakonec byla zrealizována, vychází z nápadu použít netěžené
přírodní „bludné“ kameny z Jizerských hor k sestavení jednoduché
mohyly. Bylo vybráno a svezeno kolem dvanácti obřích kamenů. Postupným přeskládáváním a přerovnáváním za pomoci jeřábu vznikl
výsledný dominantní objem.
Několik kamenů je navršeno v kompozici, která má vzbudit respekt
z představy těžkého valícího se kamene. Záměrně jednoduchý tvar
z kamenů je doplněn bronzovou linií, hranolem, který je vetknut horizontálně do spodního kamene. Na hranolu jsou uvedeny základní údaje o události - jména horolezců, datum a místo tragedie.
„Zvolili jsme přírodní a neopracovaný kámen z Jizerek, protože účastníci expedice v těchto horách trénovali a měli k nim blízký vztah.V neposlední řadě jsem také vycházel z toho, že lidé tragédií postižení, měli
k přírodě a její nevázanosti blízký vztah. Stejně tak umístění Památníku
nás inspirovalo k tomu použít neopracovaný kámen,“ vysvětluje Jiří
Koláček.
Na stavbě Památníku strávil tým Jiřího Koláčka několik víkendů. Kameny byly nejprve poskládány na zkoušku, pak rozebrány, přemístěny za
stadion v Bedřichově a tam znovu poskládány do výsledného tvaru.
Náhodní přihlížející mohli potvrdit, že zejména usazení posledního kamene do výšky tří metrů nebylo úplně snadné. Kámen váží kolem dvou
tun.
Celý Památník je přes 4 metry vysoký, sestavený z šesti žulových balvanů. Je usazen na upraveném prostranství při výjezdu ze stadionu
v Bedřichově, přímo u cesty, která v zimě slouží jako běžkařská trasa.
Kolem Památníku vede Jizerské magistrála i trať závodu Jizerská Padesátka.

Jiří a Alexandra Koláčkovi
Ateliér spolupracuje s architekty i stavebníky a při své práci používá
vlastní technologie a postupy, keramiku kombinuje s dalšími materiály
jako kov, bronz a sklo. V posledních letech se ateliér věnuje návrhům a
realizacím atypických dětských hřišť. Více na http://www.kolackova.cz/
kontakt.html
V ateliéru Alexandry Koláčkové mj. vznikly i keramické želvy, které od
roku 2000 zdobí nádraží MHD v Liberci na Fügnerově ulici.
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