
Vyhlašovatel soutěže  
Klub dr. Milady Horákové, z. s.  se sídlem Praha 4-Krč, 140 00, Na Planině 1393/13                                                                         
IČO:  47611472 
 

Účel a poslání soutěže 
Vyhlašovatel soutěže, Klub dr. Milady Horákové, který byl oficiálně založen v lednu 1990 
(připravován byl o mnoho let dříve), měl kromě svého programu publikačního, studijního a 
společensko-politického od samého začátku také ideu  vybudovat pomník ženě, jejíž jméno nese. 
Volba místa pro pomník – v dohodě s MČ  Prahy 2 – přírodní prostředí zrekonstruované zahrady 
Ztracenka (lokalita se nachází na území Pražské památkové rezervace), které je klidovým prostorem 
v centru města, a  odpovídá zadání vyhlašovatele: uctít oběť a odkaz dr. M. Horákové. 
 

Umístění díla 
Pomník bude umístěn na jižním okraji zahrady Ztracenka, kde je kruhový prostor naznačený 
segmentovou sloupovou stěnou. (Uprostřed je kruhový záhon.) 
Zahrada Ztracenka leží pod Karlovem mezi ulicemi Horská a Albertov na území Prahy 2. 
 

Druh soutěže a způsob jejího vyhlášení 
Soutěž je veřejná, jednokolová, anonymní. 
Vyhlášení soutěže bylo zveřejněno dne 17. 12. 2015 v odborném časopise Ateliér a téhož dne 
uvedeno na webových stránkách www.miladahorakova.cz. 
Zahájení soutěže je dne 1. února 2016. 
 

Členové soutěžní poroty 

PhDr. Zora Dvořáková, historička, autorka zásadních děl o Miladě Horákové 
Ing. arch. Michal Gavlas, autor projektu rekonstrukce zahrady Ztracenka 
Mgr. Blanka Jiráčková, šéfredaktorka  časopisu Ateliér 
Zdeněk Preclík, akademický sochař 
Jiří Středa, akademický sochař, předseda Rady Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezska 
Ing. arch. Ondřej Šefců, ředitel NPÚ Praha 
Mgr. Jitka Titzlová, Klub dr. M. Horákové 
Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky MČ Prahy 2 
prof. Jindřich Zeithamml, akademický sochař 
 

Ceny a odměny za soutěžní návrhy 
I.  místo        90 000 Kč 

       II.            místo        50 000 Kč 
III.  místo        35 000 Kč 

 
Na umístění na IV., V., VI. místě bude poskytnuto  5 000 Kč na náklady. 
Náhrady výloh spojených s účastí v soutěži dalším účastníkům soutěže, jejichž soutěžní návrh nebude 
oceněn, nebudou poskytovány. 
Vyhlašovatel soutěže  nemusí realizovat vítěznou práci. 
 

Základní termíny soutěže 
Písemné přihlášení do soutěže končí dnem 31. srpna 2016. Přihlášky zasílejte na adresu 
vyhlašovatele soutěže. (Na pravou stranu obálky pod adresu odesílatele  napište „SOUTĚŽ“.) 
Předání soutěžních návrhů bude na adrese vyhlašovatele dne 9. září 2016 (v budově Gymnázia M. 
Horákové) od 9 do 17 hodin. 



Datum konání hodnotícího zasedání soutěžní poroty se stanovuje předběžně na druhou polovinu 
září. Přesné datum bude stanoveno v průběhu soutěže. 
Rovněž tak bude stanoveno v průběhu soutěže datum vyhlášení výsledků soutěže a datum výstavy 
všech soutěžních návrhů 
 

Účastníci soutěže 
Přihlášený účastník soutěže může podat do soutěže pouze jeden návrh. 
 

Soutěžní návrh 
Soutěžní návrh (model) musí být proveden takovým způsobem, ze kterého bude jasně vyplývat, jak 
bude vypadat realizace díla. Musí být patrné konečné vyznění pomníku. 
(Návrh/model může být doplněn vizualizací a dalším techn. vyjádřením, event. modely detailů apod.) 
 

Předání soutěžních návrhů 
Soutěžní návrh bude přijat bez obalu; s přiloženou zalepenou obálkou nadepsanou „Autor“, ve které 
bude jméno, adresa, číslo bankovního spojení, telefonické a e-mailové spojení na přihlášeného 
účastníka soutěže; Přijetí návrhu bude písemně potvrzeno, přiděleno bude číslo, které bude 
zapsáno na obálku a  označeno na návrhu (a eventuálních  přílohách návrhu). 
 

Souhlas soutěžících s podmínkami soutěže 
Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovuje soutěžící souhlas s podmínkami soutěže a s rozhodnutím 
soutěžní poroty. 
 

Svolení k užití autorského díla pro účely této soutěže 
Oceněné a odměněné návrhy se stávají majetkem vyhlašovatele soutěže. Autoři těchto návrhů 
udělují vyhlašovateli souhlas užít jejich autorská díla pro účely této soutěže. 
Neoceněné a neodměněné návrhy budou po skončení výstavy na požádání vráceny autorům. 

 
Souhlas soutěžících s vystavením soutěžních návrhů 
Soutěžící vyslovuje souhlas s tím, že jeho návrh předaný do soutěže bude vystaven pro shlédnutí 
veřejností a pro propagaci záměru vyhlašovatele. 
 

Protokol o průběhu soutěže 
Protokol o celém průběhu soutěže bude pořizovat sekretářka.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Informace a  dotazy: Mgr. Jitka Titzlová, tel.:  222 947 752     e-mail:   j.titzlova@seznam.cz 
 
Doplnění vyhlášení soutěže v kapitolách: 

Umístění díla  
Plastika by neměla přesáhnout obvod vnitřního cihlami lemovaného kruhového záhonu (průměr 3m). 
Na výšku by neměla plastika přesahovat obloukovou cihlovou zeď s průhledy (v= 3,25m). 

Soutěžní návrh 
Doporučená velikost modelu v měřítku 1 : 5 . 
 
Cena uvažované realizace plastiky včetně nákladů na transport a osazení do určeného 
kruhového prostoru by neměla přesáhnout dva miliony korun českých. 
 
20. 4. 2016 


