Soutěž o návrh pomníku dr. Milady Horákové

a) Pomník je koncipován z kamenných žulových desek. Směrem k parkové
ploše směřující k ulici Sněmovní utváří pootevřenou knihu s vnitřním
prostorem. Vertikály hřbetu knihy utvářejí symbol mříže, tato část je
orientována směrem k Valdštejnskému náměstí. Kniha bude umístěna na
kamenném podstavci s uvedením jména JUDr. Milady Horákové s daty
narození a jejího zavraždění. Na podstavci bude umístěno motto:
,, Moji nejmilejší, bezradná a zoufalá nejsem – a toto nehraji, je to ve mně tak klidné,
poněvadž mám klid ve svém svědomí…“
b)
Základním obsahem je kniha jako symbol slova, cesty vzdělanosti a práva. Vertikála
linií a přebal knihy ústí do symbolu vězení. Uvnitř objektu je umístěn nezlomný
vnitřní prostor, který je zraňován ostny rudé pěticípé hvězdy. Trny je možno spatřit
průhledy vždy pouze fragmentálně, jejich rozmístění do tvaru pěticípé hvězdy proto
není popisné.
Dr. Milada Horáková se hlásila k tradici náboženské vzdělanosti a zrovnoprávnění
žen. V tomto kontextu má symbol knihy sjednocující význam. Pro svobodu slova a
lidská práva byla vězněna a zavražděna, proto je v návrhu symbol vězení propojen
s knihou. Třináct listů knihy je zvoleno symbolicky k biblickému morálnímu odkazu,
jenž se stal oporou pro odvahu JUDr. Milady Horákové.
Listy knihy se perspektivně soustřeďují do vertikál hřbetu knihy, kde svislé linie
vytvářejí evokaci mříže. Z bočních pohledů desek přebalu knihy jsou vězeňská
okénka, kterými je vidět vnitřní prostor. Prostor je vytvořen soustřednými kruhy
v jednotlivých deskách stránek, jako pomyslné svobodné nitro. Byl zavražděn člověk
– žena, nikoliv její myšlenky, názory a pevný postoj.

c) Zdůvodnění konstrukce:
Materiál: kamenné žulové desky, které budou staticky uloženy do
stabilního žulového podloží – na železobetonovém, plochém
monolitickém kvádru. Vnější desky budou pojednány z tmavě šedé žuly
(vystihující šeď vězení), s proříznutím průhledových obdélníkových
otvorů. Vnitřní desky budou ze světlé žuly pro evokaci listů knihy. Do
světlých vnitřních desek budou prořezány vodním paprskem
soustředné kruhy, které utvoří vnitřní prostor objektu. V kamenné
desce budou uloženy rudé železné trny.

Technologie: železobetonová deska, kamenné desky, kovové trny –
smaltované železo červenou barvou.

d) Propočet nákladů:
-

Projektová dokumentace
….......................................................................20 000,-

-

Konstrukční prvky / nerezové spojky /
………………………………………………..20 000,-

-

2 kamenné desky šedá žula,
13 kamenných desek bílá žula včetně opracování a kruhových
průřezů

………………1. 350 000,-

Kovové trny – smaltované železo
…………………………………….......50 000,-

-

Zemní práce + základy
……………………………………….40 000,-

-

Zábor
…………………………………………………………………………………………
………………..3 000,-

Dne 25. září 2014

