
Tisková zpráva 

Při příležitosti zahájení celonárodní sbírky na obnovu a zpřístupnění Národní kulturní památky Rudá 
věž smrti u Ostrova pořádá Konfederace politických vězňů ČR setkání se zástupci médií, partnerů a 
podporovatelů. Událost proběhne v autentickém prostoru Věže smrti, Horní Žďár 43, Ostrov v pátek 
13. září 2019 ve 13:13 hod. Akreditace novinářů je možná na mailu: akreditace@vez-smrti.cz  

„Záchrana Rudé věže smrti přichází minutu po dvanácté. Na naší straně je nyní rozvinout celonárodní 
úsilí, které pomůže objekt opravit a přeměnit v moderní, mezinárodní památník se vzdělávacím centrem 
a pravidelným kulturním programem. Třicet let po pádu komunismu zjevně nebylo dostatečnou dobou 
na to, aby si občané této země mohli důstojně připomínat otrockou práci v československém uranovém 
průmyslu, jehož byla Věž smrti klíčovým článkem. S pomocí institucí, veřejných osobností, občanské 
společnosti i drobných dárců nyní přinášíme naději, že rok třicátý první přinese do veřejné politiky 
paměti zásadní zlom a umožní nám tuto památku opravit, zpřístupnit a pevně zakotvit v našem 
vzdělávacím systému.“ 

Otakar Tulačka, opatrovník KPV ČR 

 

KPV ČR ve shodě s městem Ostrov vyjadřuje zájem na užší spolupráci s veřejnými osobnostmi, rodinami 
pamětníků i širokou veřejností za účelem záchrany a popularizace památky a její brzké otevření většímu 
počtu návštěvníků z ČR i zahraničí. Mezi nejbližší nutné kroky patří neodkladné zajištění opravy střechy, 
revizi střešních nosníků, zabezpečení objektu, jeho průzkum recentními archeology a revitalizaci 
nejbližšího okolí. Dále pak vybudování jednoduššího přístupu do objektu, zajištění bezpečnosti, 
parkování a dalšího zázemí budoucího památníku. Takto koncipovaná záchrana představuje náklady ve 
výši několika milionů korun, které má zajistit výše zmíněná celonárodní sbírka na transparentním účtu 
u Komerční banky číslo: 123-0298500277/0100. 

 

Mezi potvrzenými hosty jsou a s kratším projevem vystoupí: 

RNDr. Michal Urban, CSc., ředitel, Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s. 

Ing. Marek Poledníček, místostarosta města Ostrov 

PhDr. Petr Blažek, Ph.D., historik ÚSTR a zástupce ředitele CDTR 

Kristína Vlachová, režisérka a scénáristka 

Ing. Arch. Tereza Kabelková, architektka 

Zdeněk Mandrholec, pamětník 

PhDr. Tomáš Bouška, Ph.D., Spolek Političtí vězni.cz 

 

Mimořádná historická památka Rudá věž smrti v Ostrově, nedávno zapsaná jako součást Hornického 
regionu Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam světového dědictví UNESCO musí být přístupná široké 
veřejnosti jako odkaz budoucím generacím. 

 

 

mailto:akreditace@vez-smrti.cz


Do spolupráce na revitalizaci a profesionálním zpřístupnění zamýšleného památníku otrockých prací 
zatím aktivně přistoupili: město Ostrov, Spolek Političtí vězni.cz, Centrum pro dokumentaci totalitních 
režimů, Montanregion Krušné hory - Erzgebirge. 

 

Sbírku zatím podpořili: 

Ing. Jan Horník, místopředseda Senátu Parlamentu České republiky 

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D., poslanec Parlamentu České republiky 

RNDr. Michal Urban, CSc., ředitel, Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s. 

Ing. Michael Rund, ředitel, Muzeum Sokolov p. o. Karlovarského kraje 

Město Ostrov 

Ing. Bronislav Grulich, starosta města Jáchymov 

Městská policie Ostrov 

Platforma evropské paměti a svědomí 

Centrum pro dokumentaci totalitních režimů, z. s. 

Společnost pro výzkum zločinů komunismu, z. s. 

Spolek Političtí vězni.cz 

Mašínův statek - památník tří odbojů, z. s. 

Post Bellum, o. p. s. - Paměť národa 

Spolek pro vojenská pietní místa 

Msgr. Václav Malý, pomocný biskup pražský 

Zlata Hladíková, vdova po Radimu Hladíkovi, kytaristovi Blue Effect 

Vladimír Merta, písničkář, publicista a spisovatel 

Michal Prokop, zpěvák a skladatel 

Martin Mejstřík, studentský vůdce a bývalý senátor 

Jan Ponorka Ponocný, skladatel a hudebník 

Jindřich Štreit, fotograf 


