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Zdeněk Slováček, Dana Macháčková, 

Lubomír Jarcovják

Ohlédnu-li se zpět za uběhlým časem, připa-

dám si jako účastník něčeho, co se stalo tak 

nějak mimo mě… Lubomír Jarcovják ❚ In the 

retrospective, I feel like an actor in something 

that happened somehow out of me… Lubomír 

Jarcovják

POHLED PRVNÍ  –  IN ICIÁTOR

První myšlenka na vybudování Křížové 

cesty mě napadla již před rokem 2000. 

V 90. letech jsem uskutečňoval plenéry 

pro různé umělecké školy. Poznal jsem 

při tom mnoho umělců a výtvarných pe-

dagogů včetně jejich tvorby. Zpočátku 

jsem uvažoval o umístění jen jednoho 

uměleckého objektu do prostoru okolo 

Bukovan. Poněvadž šlo o tvorbu v kra-

jině, měl jsem hned jasno ve výběru au-

tora – musel to být Lubomír Jarcovják. 

Až později mě napadlo, že bychom měli 

společně vybudovat něco „hlubšího“ než 

jen jeden objekt.

Od té chvíle ve mně zrála myšlenka, 

že to musí být velký příběh – ten nej-

větší. Příběh, který změnil způsob živo-

ta v půlce světa. Coby tehdejší staros-

ta jsem s tímto nápadem oslovil svého 

přítele, výtvarníka Luboše Jarcovjáka 

ze Šarov u Zlína. Ukázal jsem mu místo 

a on začal pracovat na návrzích. 

Zadání pro něho nebylo jednoduché, 

byl si velmi dobře vědom složitosti úko-

lu, na němž ztroskotalo mnoho uměl-

ců. Věděl, že bude-li se dílo zdárně do-

končeno, ovlivní to jeho další tvorbu 

na mnoho let, ne-li do konce života.

Pozemek pro Křížovou cestu jsem vy-

bral na rozhraní katastrů tří obcí – Buko-

van, Ostrovánek a Nechvalína. Požádal 

jsem zastupitelstva těchto obcí o uděle-

ní souhlasu k výstavbě. Bohužel tehdejší 

představitelé Bukovan se záměrem zá-

sadně nesouhlasili. Zastupitelstva Os-

trovánek a Nechvalína vizi podpořili.

Protože jsem chtěl svoji myšlenku 

uskutečnit za každou cenu, koupil jsem 

jako soukromá osoba pozemek napro-

ti kapličce zasvěcené svaté Anně. Na-

chází se v těsné blízkosti původně navr-

hované trasy, ale již v katastru obce Bo-

huslavice. 

S Lubošem a několika kamarády jsme 

ve svém volném čase začali budovat. 

Luboš se vždy stěhoval do mojí rodi-

ny. Nebylo jednoduché pokaždé sklou-

bit technické a stavební potíže s naším 

časem.

Po víc jak devítiletém úsilí se Křížová 

cesta stala skutečností a dílo bylo kon-

cem roku 2009 hotové. Věřím, že ten, 

kdo Křížovou cestu navštíví, projde 

a chvíli postojí v rozjímání – najde klid 

a pokoru v této uspěchané době.

POHLED DRUHÝ – 

KONSTRUKTÉRKA

O využití betonu v architektuře a umění 

vůbec se hovoří poměrně často. Zvyk-

li jsme si, že beton není jen materiálem 

pro skryté nosné konstrukce, ale často 

ho vidíme – v řadě objektů – i jako vý-

razný estetický prvek.

V okamžiku, kdy Zdeněk Slováček 

a Luboš Jarcovják přišli s myšlenkou 

Křížové cesty u Bukovan, jsem si 

moc přála být součástí tohoto pro-

jektu a podílet se alespoň minimálně 

na jeho realizaci. Nadchla jsem se pro 

zpodobení poslední cesty Krista ne-

jen z technického hlediska, ale hlavně 

pro čistotu tvarů a originální vyjádření 

symbolů v čtrnácti zastaveních. Volba 

betonové směsi mě naprosto fascino-

vala, vnímám beton jako živou hmo-

tu, s kterou se dají vytvářet různorodé 

tvary. A posléze pak díky neopracova-

ným fošnám, použitých pro bednění, 

KŘÍŽOVÁ CESTA U BUKOVAN – TŘI POHLEDY NA ČTRNÁCT 

KRISTOVÝCH ZASTAVENÍ ❚ CALVARY NEAR BUKOVANY – 

THREE VIEWS OF FOURTEEN STATIONS OF THE CROSS
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nádherná povrchová úprava s čitelnou 

kresbou dřeva…

Sochař Luboš Jarcovják mě tehdy 

požádal, zda-li bych sochy technic-

ky rozkreslila ve výkresech tvaru a vý-

ztuže. V podstatě se jednalo o kon-

strukce, které nic nenesou, šlo te-

dy jen o navržení konstrukční výztuže 

prvků a správné založení. Velkou vět-

šinu tvořily čtyřmetrové sloupy, trojú-

helníkového nebo čtvercového průře-

zu 240 x 240 mm, jejichž zdánlivou zá-

kladnou byla betonová deska. Při da-

né délce a průřezu působily pilíře té-

měř křehce. 

Připravené objekty (prefabrikáty) by-

ly přivezeny na místo určení (krásné 

místo v členité krajině, cesta je vede-

na do kopce…) a založeny do hloubky 

1 m pod terénem; po zajištění osaze-

né sochy a částečném zasypání výko-

pu se při povrchu zašalovala a vybeto-

novala monolitická deska o rozměrech 

2 x 1 x 0,1 m, která tvořila základnu 

jednotlivých kompozic. Tomu všemu 

ale předcházela neuvěřitelná a obdivu-

hodná dřina několika lidí.

Šalování, armování, betonáž a zhut-

nění jednotlivých prvků probíhalo cel-

kem v primitivních podmínkách někde 

na dvorku. Obdivovala jsem jak auto-

ra, tak i pana starostu s přáteli, kteří 

se tohoto úkolu zhostili s energií a ob-

rovskou vůlí dílo vytvořit. I přes ob-

časné technické či finanční obtíže se 

dařilo v projektu průběžně pokračo-

vat. Po několikaleté práci se povedlo 

Křížovou cestu téměř dokončit, zbý-

vala už jen tři zastavení, která neby-

lo možno pro jejich náročnost v da-

ných podmínkách zrea lizovat. Oslovili 

jsme proto PSG-Prefu Kvítkovice. Ko-

lektiv lidí pod vedením ing. Richarda 

Matějíka vyšel vstříc a zbývající dílce 

vyrobil. Řešily se i detaily ohledně po-

vrchových úprav betonu. Přáním by-

lo vyrobit co nejméně hladký povrch, 

což bylo skoro zábavné, protože větši-

na zákazníků si přeje pravý opak. Dí-

ky ochotě a porozumění zaměstnan-

ců Prefy mohly být osazeny a smon-

továny poslední prvky a Křížová cesta 

se dočkala svého konce. Nebo vlast-

ně začátku. 

Beton jako materiál se posunul zase 

někam výš a jeho použití získalo tak tro-

chu i duchovní podtext. V krajině vypa-

dá nádherně, je velmi kontrastní a mo-

hu říci, že něco podobného zde v Čes-

ku ani v Evropě nenajdete.

POHLED TŘETÍ  –  AUTOR

Jako autorovi se mi těžko vyjadřuje 

k dokončenému dílu. Vše mám prople-

tené reflexemi okolností, situací, prožit-

ků z průběhu více než deseti let. 

Než mě Zdeněk Slováček oslovil, dr-

žel mě v jakémsi napětí celý školní ple-

nér. Až na jeho konci jsme vyjeli v roz-

padlém nissanu přes pole ke Svaté An-

ně. Tam jsem se dozvěděl, co mi chtěl 

sdělit – tedy, že za kapličkou na obec-

Obr. 1 Celkový pohled na Křížovou cestu 

v Bukovanech ❚ Fig. 1 General view of the 

Calvary in Bukovany

Obr. 2a, b Modely v měřítku 1:10 ❚ 

Fig. 2a, b 1:10 scale models

Obr. 3a, b Průběh výstavby – jednotlivé prvky 

se zapíraly hůlkami na stavění májek (pokud to 

šlo, zvedaly se i stejným způsobem jako máj) 

❚ Fig. 3a, b Construction process – 

individual elements were propped up with 

maypoles (wherever possible, they were 

erected in the same manner as maypoles)
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ním pozemku by měla vzniknout Kří-

žová cesta, jejímž autorem jsem měl 

být já.

Rozpačitě jsem souhlasil. Nastalo hle-

dání – pokusy v kresbách, četba, mo-

delování reliéfů, přemýšlení nad ma-

teriálem… Každá cesta slepá. Nevím 

už, kolikrát jsem Zdeňkovi oznámil, že 

nic nepřichází… Nebyl jsem připraven 

na tak rozsáhlé koncepční dílo, dopo-

sud jsem pracoval svobodně nad tím, 

co zrovna přišlo, co přirozeně navazo-

valo. Zdeněk mě vždy uklidnil, ale v úpl-

ném klidu nenechal. Neměl jsem spě-

chat, ale že může říct někomu jinému.

V tomto čase mě navštívil architekt, 

designér Luděk Del Maschio. Přišla 

řeč na mé tápání, načež mně odvětil, 

ať nic nehledám a podívám se na be-

tonové objekty na dvoře. Jaksi to tam 

opravdu bylo. Osvítilo mě, vše bylo jas-

nější, konfigurace v geometrické formě 

s rovnostranným trojúhelníkem, kruhem 

a čtvercem se mně vyjevovaly v prople-

tencích z betonových sloupů a ploch 

do nadzemní levitující betonové des-

ky, propojené se zemí jednotlivými prv-

ky zastavení. Tento ve mně dosud ži-

vý projekt Zdeněk Slováček nepřijal, 

s pádným odůvodněním, že by se o ho-

rizontální betonovou plochu zraňovala 

v místě hojně žijící zvěř. Musel jsem jed-

notlivá zastavení oddělit. To již bylo na-

značeno v původním plánu.

Proto v podstatě za krátký čas vznikla 

jednotlivá zastavení i v modelech v po-

měru 1:10. Reálnou výšku jsem intuitiv-

ně stanovil na 3,4 m. Mnohé moduly se 

opakovaly, takže jsem si vlastní výrobu 

simuloval na maketách. Myslel jsem si 

tehdy, že bez problémů bude i výroba 

a osazení ve skutečnosti.

Jeden problém mně však v tu dobu 

vyvstal. Trojúhelníková stéla symbolizu-

jící tělo Ježíše Krista, s otvorem v horní 

části a trojúhelníkem obráceným u ver-

tikálních zastavení do nebe, se nápad-

ně podobala bozzetu od Radima Han-

keho, které jsem dostal darem. Musel 

jsem mu modely ukázat. Dostal jsem 

pobídnutí, ať v klidu pokračuji, že se 

mu celý projekt líbí, že je z něj cítit onen 

dávný příběh.

Pracovat jsme začali v Lovčicích v kra-

víně – v úžasném industriálním opuště-

ném betonovém prostoru. Pomalu vzni-

kaly armatury, šalunky a vlastní odlitky. 

Pracovali jsme sami, někdy pomáha-

li studenti, kamarádi (třeba kunsthistorik 

s gynekologem).

Pořád jsem neměl ověřeno, jak bu-

dou objekty fungovat v samotné kraji-

ně. Navíc se změnilo místo realizace. Až 

po částečném osazení prvních tří za-

stavení bylo vše vidět. Myslím, že jsem 

se v měřítku nezmýlil. Cítil jsem, jak to je 
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a bude – zase jsme na začátku a mu-

síme pokračovat. Pokračovat v psa-

ní je pro mě však plané. Ve skutečnos-

ti se pořád něco dělo a do textu to do-

stat neumím. V současnosti jsme hoto-

vi, jedna z nejvýznamnějších etap v ži-

votě se mi uzavírá nenávratně. 

Mohu konstatovat, že jsem měl vel-

ké štěstí. Potkal jsem vizionáře, člověka 

nezištně zaťatého, ještě nikdy mně nikdo 

tak nevěřil. Nyní mi nezbývá než očeká-

vat, že se stane naše Křížová cesta ži-

vým místem nejen pro Bukovany. 

Děkuji všem, kteří za mnou stáli a po-

mohli. Pohledem zpět je to mnoho přá-

tel, rodina Zdeňka Slováčka, lidi, kte-

ré jsem během těch více než deseti let 

potkal, seznámil se. Po nelehkých peri-

petiích ve mně zůstává hřejivý pocit nad 

smyslem našeho počínání, nad příkla-

dem Ježíše Krista, který se za nás obě-

toval, který nám ukázal cestu.

Iniciátor, organizátor, 

donátor

Zdeněk Slováček 

s rodinou

Autor Lubomír Jarcovják

Projekt Dana Macháčková

Výrobce 

prefabrikovaných prvků

PSG-Prefa Kvítkovice

Realizace 1999 až 2009

Zdeněk Slováček s rodinou

Bukovany 246

Dana Macháčková

dana.machacek@tiscali.cz

Lubomír Jarcovják

jarcovjak@email.cz

Část textu převzata z knihy Bukovany 

Křížová cesta od Lubomíra Jarcovjáka

Fotografie: studio Toast

Obr. 4 Zastavení první – Pán Ježíš vydán na smrt ❚ Fig. 4 Station One – Lord Jesus is put 
to death

Obr. 5 Zastavení třetí – Pán Ježíš padá poprvé pod křížem ❚ Fig. 5 Station Three – Lord 
Jesus falls under the cross for the first time 

Obr. 6 Zastavení osmé – Pán Ježíš napomíná plačící ženy ❚ Fig. 6 Station Eight – Lord 
Jesus admonishes the weeping women

Obr. 7 Zastavení čtrnácté – Pána Ježíše kladou do hrobu ❚ Fig. 7 Station Fourteen – Lord 
Jesus is laid in the grave 

Obr. 8 Zastavení páté – Šimon pomáhá Pánu Ježíši nést Kříž ❚ Fig. 8 Station Five – Simon 
helps Lord Jesus carry the cross

Obr. 9 Zastavení jedenácté – Pána Ježíše přibíjejí na kříž ❚ Fig. 9 Station Eleven – Lord 
Jesus is nailed to the cross

Tab. 1 Čtrnáct zastavení – schémata ❚ Tab. 1 Fourteen stations – schemes

Křížová cesta u Bukovan

1. Zastavení                            

                      2. Zastavení

                     3. Zastavení

4. Zastavení    

5. Zastavení                       

6. Zastavení   

7. Zastavení 

8. Zastavení  

9. Zastavení   

10. Zastavení    

11. Zastavení   

12. Zastavení     

13. Zastavení   

14. Zastavení  

PÁN JEŽÍŠ VYDÁN NA SMRT

PÁN JEŽÍŠ BERE NA SEBE KŘÍŽ

PÁN JEŽÍŠ PADÁ POPRVÉ POD KŘÍŽEM

PÁN JEŽÍŠ POTKÁVÁ SVOU MATKU

 ŠIMON POMÁHÁ PÁNU JEŽÍŠI NÉST KŘÍŽ

VERONIKA NABÍZÍ PÁNU JEŽÍŠI ROUŠKU

PÁN JEŽÍŠ PADÁ PODRUHÉ POD KŘÍŽEM

PÁN JEŽÍŠ NAPOMÍNÁ PLAČÍCÍ ŽENY

PÁN JEŽÍŠ PADÁ POTŘETÍ POD KŘÍŽEM

PÁNA JEŽÍŠE ZBAVILI ROUCHA

PÁNA JEŽÍŠE PŘIBÍJEJÍ NA KŘÍŽ

PÁN JEŽÍŠ UMÍRÁ NA KŘÍŽI

PÁNA JEŽÍŠE SNÍMAJÍ Z KŘÍŽE

PÁNA JEŽÍŠE KLADOU DO HROBU
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