
A)            Řešení umístění pomníku v území  

Pomník je umístěn v dolním bodě Pětikostelního náměstí, kde se střetává Pražský 
hrad, Malostranské náměstí a Senát PČR. Je integrován ve sklonu terénu a umístěn 
v existující kruhové ploše. Prostor pod pomníkem je renovován - existující sloupy a 
zábradlí jsou odstraněny, dopravní značka je přemístěna. Přístup je tedy možný ze 
všech stran. V rámci náměstí pomník vytváří dvě odlišné části – rozlehlejší a 
intimnější se nachází v horní části, menší a výraznější se nachází ve spodní části. 
Dvě nové lavičky jsou navrženy pro dolní část náměstí.

Pomník podněcuje myšlenky, pocity a návaznosti mezi veřejným a soukromým, 
sdíleným a osobním prostorem.  Z pohledu Senátu PČR se v pomníku promítá 
naděje a touha po vyjádření.  Z pohledu místního náměstí se zde promítá rozměr 
lidské oběti a základní humanistické hodnoty. 

Pomník je v místě umístěn citlivě na vyvýšenině, tak aby co nejméně rušil stávající 
rozhled. Hlavní zeď pomníku je vyzdvižena nad zemí, díky čemuž vypadá úroveň 
terénu nepřerušena. Z pohledu stávajících laviček z vrchu náměstí pomník působí 
menším dojmem než ve skutečnosti je, výhled zůstává otevřen jak shora, tak 
zespodu pomníku.

Východní fasáda pomníku je orientována tak, aby byla osvícena ranním sluncem a 
centrální část pomníku maximálně využívá svitu slunce v průběhu dne.

B)          Ideové a architektonicko-výtvarné řešení  

Jedinečnost tohoto konceptu spočívá v tom, že se nejedná pouze o připomínku 
události s tváří, datem a příběhem. Tato konstrukce umožňuje člověku fyzicky prožít 
skutečnou vzpomínku a pocítit tlak, kterému musela Milada Horáková čelit. Každá 
osoba, která bude stát na místě Milady Horákové, udržuje památku její odvahy na 
živu i v budoucnu.

Pomník je tvořen jak symbolickými, tak abstraktními formami: divadelní opona, 
pódium, mikrofon, - což naznačuje teatrálnost soudního procesu, zatímco nápis 
Národ sobě ironicky připomíná odkaz našeho dědictví, což je v tomto kontextu 
zároveň povzbuzující i tragické.

Nejsilnějším elementem pomníku je samotná chybějící postava Milady Horákové.  
Hloubka této lidské absence je zesílena danou geometrií, mikrofonem a jejími slovy. 
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Vnímáme sílu jejích slov, a přestože zde Milada Horáková není, její hlas zůstává 
trvalou silou v současnosti.  

Můžeme stát na jejím místě, mluvit jejími slovy a vnímat více než sami sebe.

Masivní, přesto zdánlivě beztížná oblouková zeď reprezentuje nepropustnou a 
neproniknutelnou zeď soudců, které musela Milada Horáková čelit. Během stání v 
železném kruhu u mikrofonu tato zeď zaplní celkový výhled a cítíte její dominanci. 
Slova Milady Horákové jsou vyrytá do této zdi, což symbolizuje jejich sílu a 
zdůrazňuje jejich nadčasový význam.

Zlatý nápis Národ sobě připomíná dobu národního obrození. Tato slunná, osvícená 
slova symbolizují zlatý odkaz Čech. Měděný nápis Národ sobě je napsaný zrcadlově, 
aby se zdůraznila jeho symbolika, metafyzické hodnoty a znázornění naděje. 
Obsahuje také hodnotu tragickou, a z tohoto důvodu tento materiál časem zestárne.

C)          Konstrukce, materiály, technologie  

Pomník komunikuje s architektonickým odkazem Prahy pomocí jeho palety barev a 
skulpturálních forem.  Kombinuje znaky několika historických období a propojenost 
těchto částí vytváří celek současné formy.  Pomník je postavený z monolitického, 
vyztuženého betonu, který je téměř celý zakrytý ostatními materiály.

Vzhledem ke zmíněnému odkazu se i materiály symbolicky časem mění či 
přetrvávají.  Měď zestárne, zatímco hliníkový mikrofon zůstane neměnný.  LED 
světla osvítí vnitřní zeď odspodu a LED pásky za ocelovými panely osvítí vnější zeď 
zevnitř.  

D)          Propočet investičních nákladů           Celkem                                       423.600kč  

1,5m3- Beton základů C16/20      4.200kč

0,8m3-  Podkladní vrstva               920kč

1,8m3- Beton vyztužený C20/25 5.760kč

0,2t-    Ocel žebírkova R12        7.680kč

17m2-Ocel patinovaná,zvětralá 10.300kč

1,25m2- Měď plech tl. 3 mm       4.275kč

9,2m2-  Grafitový štuk      35.235kč

9,2m2-  Výztužná vrstva      11.590kč

Mikrofon - hliník   100.000kč

Osvětlení LED       7.000kč

12m2- Mozaika + podklad     35.640kč

Bourací práce       9.700kč

Odvoz suti a doprava       7.300kč

Přesun materiály       3.400kč
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Montáže a ostatní práce   174.000kč Zaměření a zábor       6.600kč
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