Idea památníku reflektuje slova posledního dopisu před popravou:
„Je to zvláštní shoda okolností; když se měla narodit Jana, udělala jí místo na
světě naše máma. Teď dělám tu výměnu životů zase já.“

Dílo svým jednoduchým konceptem, osazením akátu na místo dříve rostoucího
stromu, spojuje určité místo s osudem konkrétního člověka. Obejmutí stromu
vodní plochou symbolizuje nedotknutelnost, důstojnost a ochranu lidského života,
prázdná skruž však současně zdůrazňuje ztrátu, příběh jednoho zmařeného
života.
Z urbanistického hlediska památník svou jednoduchou formou a reflexí okolního
prostředí (navíc zdůrazněnou topologií terénu) posiluje důležitost místa. Zároveň
jej obohacuje o novou vrstvu – průzračnou, do jisté míry nehmotnou. Pozice
objektu nenarušuje přirozený pohyb a pobyt lidí na náměstí– strom vyrůstajicí
z vodního piedestalu nás v každodenním životě vyzve k zpomalení, zastavení a
zamyšlení.
Materiálové a technologické řešení
Památník je zhotoven z chemicky zkorodovaného plechu; vana je založená na
železobetonovém základu. Vodní plocha je napojená na filtrační a cirkulační
zařízení (situace využívá snadného přístupu k napojení na vodovodní řád a
přípojku elektrické energie) Osvětlení je uvažováno v rámci samotného objektu
jen po obvodu skruže uvnitř vodní plochy (podtrhnutí hlavního motivu
„nehmotného“ obklopeného sic průzračnou, avšak hmotnou masou vody), dále
pak mimo objekt památníku jako běžné nasvětlení parku. Slova vyřčená
v posledním dopise budou vygravírovaná na vnitřní stranu skruže tak, aby byla
dobře čitelná pro kolemjdoucí.
Propočet investičních nákladů

Terénní úpravy: 700 000 Kč
Materiál: 1 000 000 Kč
Technologie: 1 000 000 Kč

Zpracování a montáž stavebního materiálu: 1 500 000 Kč
Celkem: 4 200 000 Kč
Seznam příloh:
Příloha č. 1: kapa deska (A1) 1
Příloha č. 2: kapa deska (A1) 2
Příloha č. 3: model
Příloha č. 4: obálka „Autor“

Čestné prohlášení o pravdivosti údajů
Já ........................................................., datum narození ...........................
bytem .............................................................................................., tímto

čestně prohlašuji,

že v dokumentu ........................................., jehož je toto čestné prohlášení
nedílnou přílohou, jsem uvedl pravdivé, přesné a úplné údaje a jsem si
vědom případných právních následků, pokud bych úmyslně uvedl
nepravdivé, nepřesné či neúplné údaje.

V .................................... dne .....................

.....................................
podpis

Prohlášení o splnění profesních kvalifikačních předpokladů
Já, níže podepsaný jako osoba oprávněná jednat jménem účastníka soutěže
prohlašuji, že:

-

splňuji profesní kvalifikační předpoklad podle § 54 písm. c) zákona tj. účastník soutěže
disponuje osvědčením autorizovaný architekt se všeobecnou působností dle § 4 odst.
3 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších
předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 360/1992 Sb.") nebo
autorizovaný architekt pro obor architektura dle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č.
360/1992 Sb. nebo autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby § 5 odst. 3 písm. a)
zákona č. 360/1992 Sb.

Osvědčení o odborné způsobilosti účastníka soutěže

Účastník soutěže prohlašuje, že v souladu s výše uvedeným prohlášením má
zajištěnu odborně způsobilou osobu podle zákona č. 360/1992 Sb. - jedná se o tuto osobu:

jméno, příjmení:
autorizace v oboru:
č. autorizace:

pokud tato osoba není účastníkem soutěže, uveďte vztah této osoby k účastníkovi soutěže
(např. statutární orgán, odpovědná osoba dle živnostenského zákona, smluvní vztah,
zaměstnanec apod.):

V ......... dne……

……………………………

jméno, příjmení, podpis

