vánoční mše. Po zralé úvaze a vzájemné konzultaci s investorem
jsme dospěli k závěru, že to bude katedrála oslavující Tatry. Tato
katedrála je v gotickém slohu s fiálami, kamzíky, medvědy, svišti,
plesnivci atd. Samozřejmě tam nechybí ani oltář s madonou a bránou života.“
Kolik lidí se na stavbě chrámu podílelo? Jak dlouho stavba
trvala a jaké jsou její parametry? Jaká je teplota uvnitř chrámu?
„Na katedrále se podílelo mnoho lidí. Celkový rozsah prací byl skutečně velký. Museli jsme nejprve získat povolení k stavbě, protože se nachází v chráněném území Tatranského národního parku.
Následně bylo třeba dopravit zhruba 36 tun ledu na místo; pro
vaši představu – jedná se o dva kamióny ledu, což je 288 bloků,
z nichž každý váží cca 125 kg. Dále jsme museli postavit obrovské
iglú a udělat mnoho dalších úkonů. Vlastní katedrálu stavělo pod
mým vedením šest sochařů s pěti dalšími pomocníky po dobu deseti dnů.“
Objevily se při stavbě chrámu nějaké obtíže, s nimiž jste nepočítali? Jak jste je řešili?
„Potíže se nám nevyhnuly a provázely nás po celou dobu realizace. Vše jsme operativně řešili a vždy jsme našli způsob, jak se
s problémy vypořádat. Největším problémem, jemuž jsme museli
čelit, bylo počasí. V Tatrách byla dlouhodobá inverze a my jsme
s výjimkou jednoho dne pracovali většinou v teplotách nad nulou.
Led nám doslova tekl pod rukama. Nakonec jsme byli nuceni také
přizpůsobit pracovní dobu. Nejvíce jsme pracovali v noci a v časných ranních hodinách.“
Ledový chrám v Tatrách je jistě kuriózní i tím, že v něm proběhl váš svatební obřad. Přemýšlel jste o tom již dopředu nebo
jste se rozhodl tam mít svatbu až během realizace ledové
stavby?
„Již dlouho jsem v hlavě nosil myšlenku, že kdybych se rozhodl
znovu oženit, chtěl bych pro svoji nevěstu pro tuto příležitost postavit ledový chrám.“
Sdílela vaše nadšení z místa svatby i nevěsta? Oproti svatbě v běžném prostředí jistě musela oželet klasickou svatební
róbu, živou svatební kytici, střevíčky na jehlovém podpatku…
Popište nám, prosím, co jste měli na sobě, případně jak jste se
na takový obřad museli připravit.
„Když jsem dostal nabídku postavit ledovou katedrálu, okamžitě
vyvstala i tato otázka. Důležité bylo to, že prvního jednání se také
zúčastnila i moje přítelkyně, kterou jsem tímto oslovil. Její reakce
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