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Zdůvodnění zvoleného celkového řešení umístění pomníku v území

Umístění pomníku respektuje soutěžní zadání: Pomník bude umístěn v ulici sněmovní 
na tzv. Pětikostelním náměstí, tedy v důstojném prostoru v blízkosti Poslanecké 
sněmovny.
Pomník bude umístěn uprostřed náměstí mezi stromy.
Pomník bude umístěn vertikálně ve svažitém terénu náměstí jako maják morální síly. 
Toto umístění dodá pomníku napětí a intenzitu.
Stojí tady pro to, abychom nezapomněli, že za naši svobodu bojovali lidé před námi a 
naší povinností je v tom pokračovat.
/I když se svět kácí a hroutí, věčné principy svobody, pravdy a lásky míří vertikálně 
k nebi/

Zdůvodnění zvoleného ideového a architektonicko–výtvarného řešení pomníku

Pomník koncipuji jako figurativní znázornění doktorky Milady Horákové v okamžiku, 
kdy stojí před komunistickým vykonstruovaným soudem. Stojí hrdě a pevně, i když 
ví, co jí čeká, že nemá právo na spravedlnost. I když opakuje naučené fráze od svých 
katů, představuje svobodu a pravdu. Tato morální pevnost je zobrazena zezadu sochy, 
kde na zádech  na místě páteře vystupuje  kříž. Kříž symbolizuje etické hodnoty, 
svobodu a pravdu, lásku i víru v Boha, i její mučednický osud a její oběť.

Zdůvodnění konstrukce, materiálů, technologií / verze bronz

Bronz je pro mne materiál ušlechtilý a klasický, spojený s tradicí pomníkového 
umění.

Pomník dr. Milady Horákové je koncipován jako figurativní socha stojící vlastní 
vahou na podstavci. Socha je pevně ukotvena k podstavci tak, aby s ní nebylo možno 
manipulovat. Podstavec je proveden standardně se základem pod úrovní terénu. 
Samotná postava doktorky Horákové bude provedena z bronzu. Podstavec bude 
proveden z kamene (např. Mrákotínská žula).

Propočet investičních nákladů

Umělecký koncept plus výroba sochy –    600 000,-Kč
Výroba bronzového odlitku sochy plus cizelování a patina –  400 000,-Kč
Výroba podstavce k pomníku plus nápisy –  200 000,-Kč
Doprava plus instalace – 100 000,-Kč 

Celkem – 1 300 000,-Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.
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Zdůvodnění konstrukce, materiálů, technologií / verze beton

Beton je pro mne materiál který symbolizuje atmosféru 50 let.
Je to materiál šedivý všední a levný. Materiál sídlišť které charakterizují totalitní 
režim. Spojením tohoto paradoxu vznikne napětí v soše. 
Doktorka Milada Horáková bude zabetonovaná v osudném procesu který byl osudný i 
pro naši zem.

Umělecký koncept plus výroba sochy –    600 000,-Kč
Výroba betonového odlitku sochy –            100 000,-Kč
Výroba podstavce k pomníku plus nápisy –   200 000,-Kč
Doprava plus instalace –   100 000,-Kč  

Total –  1 000 000,-Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.
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