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Třpyt hvězd i vesmíru představily ledové sochy na Pustevnách roku 2022 

  

 

Pustevny v Beskydech opět po dvou letech připravily pro své návštěvníky 

krásnou, ledovou výstavu soch na téma ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU a VESMÍR. 

Čtyřicet tun ledu se proměnilo ve 12 nádherných znamení společně  

s 11 vesmírnými motivy.  

 

Od 15. do 13. února mohli návštěvníci ze všech koutů různých zemí, navštívit oblíbený, 

ledový unikát.  

Veškeré přípravy na akci se neobešly bez spolupráce a pomoci přilehlých obcí Trojanovice  

i Prostřední Bečvy a akce se uskutečnila především díky podpoře  

a finanční účasti Moravskoslezského i Zlínského kraje.  

 

Celá výstava byla koncipována do dvou samostatných stanů, kde lidé mohli spatřit originálně 

ztvárněná hvězdná znamení, ale také ufony, vesmírné moduly, kosmonauty i nejvyšší sochu 

v historii této akce, asi 4,5m vysoký raketoplán. To vše za doprovodu světelných efektů, 

které tradičně poskytla společnost ROBE. 

 

Od 8. ledna, po dobu 7 dnů stavěli, tesali, kutali a vyřezávali profesionálové sochaři a 

řezbáři, kteří vytvořili tento skvost z celkem 500ks kostek ledu dodaných partnerem akce, 

společnosti Bidfood. Pod rukama týmu zkušených mistrů Mariana Maršálka, Igora Kučery, 

Filipa Lyska, Václava Lemona, Alberta Šimráka, Romana Mikuše a Ondřeje Procházky, jež se 

pyšní několika vítězstvími na mezinárodních soutěžích i účastí na tvorbě v zahraniční (USA, 

Polsko, Německo), vyrostla vesmírná krása. 

 

Organizátorům přálo počasí a společně s dovezenými kusy ledu začalo v turistickém středisku 

na Pustevnách pořádně mrznout až do konce výstavy.  

Celá akce však byla až do poslední chvíle s otazníkem, ale usmálo se štěstí a vstupy 

k exponátům se otevřely, i když s nutným dodržováním platných nařízení. V obou stanech 

pořadatelé kontrolovali používání ochrany úst i nosu nejlépe respirátorem třídy FFP2, 

dodržovali povolenou kapacitu 20ti osob ve stanu, zajistili dezinfekce pro návštěvníky u 

vstupu a kontrolovali doporučené rozestupy.  

Naštěstí ani tato omezení neodradila tisíce účastníků, kteří mimo cílené výstavy měli možnost 

ochutnat stylové speciality od místních podniků, pokochat se nádhernými výhledy na zimní 

Beskydy a zažili zábavný doprovodný program, o který se o víkendech postaralo Hit rádio 

Orion. 
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Hlavní mediální kanál pro kompletní informace – webové stránky organizátora:  

• https://www.pustevny.cz/ledove-sochy/ 

 

Ledové sochy v médiích: 

• https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122978233-udalosti-v-regionech-
ostrava/422231100030107/ 

 

• https://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-pripravy-ledovych-soch-na-
pustevnach20220107.html 

 

• https://www.blesk.cz/clanek/regiony-ostrava/701279/zverokruh-ufoni-i-obri-raketoplan-

pustevny-zvou-na-krasu-ledovych-soch.html 
 

• https://polar.cz/zpravy/moravskoslezsky-kraj/cely-ms-kraj/11000029388/sochy-z-ledu-na-

pustevnach-jsou-letos-na-tema-zverokruhu-a-vesmiru 
 

• https://www.novinky.cz/cestovani/tipy-na-vylety/clanek/ledove-sochy-opet-zdobi-vrchol-

pusteven-v-beskydech-40383937 

 
• https://www.poznavejtebeskydy.cz/56-ledove-sochy-na-pustevnach 

 

• https://www.idnes.cz/zlin/zpravy/pustevny-festival-ledove-sochy.A220115_152812_zlin-

zpravy_bse 
 

• https://www.rexter.cz/rubriky/zajimavosti/ledove-sochy-pustevny-v-beskydech-program-a-

informace_555.html 
 

• https://www.beskydyportal.cz/cz/top_akce_detail/16 

 

• https://www.kudyznudy.cz/akce/ledove-sochy-na-pustevnach-1 
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