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ANOTACE 

Disertační práce reaguje na aktuálně probíhající proměny veřejného prostoru a na stále 

častější laické i odborné diskuse o jeho kvalitách a významech pro současnou demokratickou 

společnost. Téma disertační práce „Autonomie uměleckého díla mimo instituce umění“ se 

zaměřuje na hledání autonomie uměleckého díla umístěného ve veřejném prostoru 

v návaznosti na způsob, jakým se dílo do tohoto prostoru umístí. Práce popisuje konkrétní 

díla, která byla do veřejného prostoru umístěna různými metodami, ať již formou výtvarné 

soutěže, bez soutěže, darem, či skrze dočasné umístění. Tyto metody podléhají zkoumání, 

které dopomáhá hledat míru autonomie. Na základě provedených analýz práce hodnotí míru 

autonomie díla ve veřejném prostoru, a nakolik byla metoda umístění vzhledem k výsledku 

efektivní. Pomocí terénního výzkumu byl subjektivní, sochařský a umělecký pohled 

aplikován na současnou praxi umisťování uměleckých děl do veřejného prostoru a jako 

relevantní názor na tuto problematiku je dále určen zejména odpovědným orgánům, které mají 

na tvorbu veřejného prostoru nezanedbatelný vliv. Autor práce si klade za cíl posunout 

získané poznatky do praktické a reálné roviny ve formě poskytnutého odborného názoru pro 

nové zpracování vládního strategického dokumentu – Politiky architektury a stavební kultury 

České republiky, zpracovávaného Ministerstvem pro místní rozvoj. Praktické výstupy 

disertační práce jsou tak zaměřeny především na cesty, kterými lze v současnosti veřejný 

prostor kultivovat a propagovat nezanedbatelnou roli umění v něm. Ať již skrze vliv na 

konkrétní vládní strategie, či skrze občanský aktivismus ve formě iniciativy Je to i tvoje město 

v Jindřichově Hradci. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Autonomie, výtvarné umění, místně specifické umění, socha, umění ve veřejném prostoru, 

veřejný prostor, legislativa, zakázka malého rozsahu, dílo darem, architektonicko-výtvarná 

soutěž, dočasné umístění díla, Politika architektury a stavební kultury České republiky, Je to i 

tvoje město 
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ABSTRACT 

This dissertation thesis aims to reflect on the current evolvement of public spaces and 

increasingly common discussions of the lay and professional public about its impact and 

importance for a democratic society. The main topic, "Autonomy of an artwork outside of the 

institutions of art", focuses on searching for the autonomy of artwork in public spaces in the 

context of how the artwork was placed there. The thesis describes specific artworks which 

were placed into the public space using different methods, such as art competition, no 

competition, as a gift, or in a way of temporary art. These methods are examined to find the 

degree of autonomy. The degree of autonomy of artworks in public spaces is determined 

based on the applied analysis which, among other things, focuses on how efficient the result is 

in comparison to the method of placement. The field research resulted in complex, subjective, 

sculptural and artistic opinion on the current practice of placement of artworks into public 

spaces. Such professional and relevant opinion was then presented to the responsible 

authorities which have a significant impact on the creation of public spaces. The author aims 

to apply the acquired knowledge in practice by offering his professional opinions for the new 

elaboration of the government strategic document called "Politika architektury a stavební 

kultury České republiky" (loosely translated as "Politics of Architecture and Building Culture 

of the Czech Republic"), which is created by Ministry of Regional Development of the Czech 

Republic. The main results of the thesis describe the efficient approaches which lead to 

cultivation of public spaces and the significant role of art in them. Such approaches were in 

the thesis demonstrated by civic influence on the government strategies or civic activism in a 

form of citizens' initiative called "Je to i tvoje město" (loosely translated as "The city is your 

too") which actively participates in the public debate in Jindřichův Hradec, town on the South 

of the Czech Republic. 

 

KEY WORDS 

Autonomy, fine art,  site-specific art, sculpture, art in public space, public space, legislation, 

small-scale contract, art as a gift, architectural-art competition, temporary placement of art, 

Politics of Architecture and Building Culture of the Czech Republic, Je to i tvoje město 
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ÚVOD 

Přirozenou nevýhodou demokracie je, že těm, kdo to s ní myslí poctivě, nesmírně svazuje ruce, 

zatímco těm, kteří ji neberou vážně, umožňuje téměř vše.“ 

Václav Havel 

Umělecká díla mimo instituce umění (v kontextu této práce ve veřejném prostoru) jsou 

zákonitě spjata s politickým prostředím, které veřejnému prostoru vždy nutně vládne. Otázka 

současné politiky, její podoby a míry její moci nad veřejným prostorem je tak pro díla, která 

jsou do něj umístěna, zcela zásadní a mnohdy přímo formující. Míra kultivovanosti, či 

nekultivovanosti politického spektra, ať již na vládní úrovni, či ve formách lokálních 

zastupitelstev a samospráv, se odráží ve veřejném prostoru měst a obcí. V předlistopadovém 

politickém vývoji režimní politická moc formovala řadu aspektů života a zasahovala do nich. 

Z velké většiny také do těch, které dnes automaticky považujeme za svobodné a do nichž 

nikdo nemá právo zasahovat. Mimo to formovala také veřejný prostor, který si nárokovala. 

V polistopadovém vývoji se řada „aspektů svobody“ v běžném životě rychle etablovala. Mezi 

aspekty, které ale takto rychlý a automatický nástup neměly, byla tvorba občanské 

společnosti, na jejíž automatické vytvoření řada politiků polistopadového vývoje spoléhala. 

Z dnešního pohledu, kdy uplynulých třicet let lze retrospektivně hodnotit, je jasné, že se tak 

automaticky nestalo a ani samo od sebe nestane. Autor této práce předpokládá, že právě 

neúspěšná tvorba občanské společnosti měla zásadní vliv na celospolečenské vnímání 

veřejného prostoru, na jeho následné kvality, respektive nekvality a tápání, jak se k němu jako 

jednotlivec či společnost vztahovat. 

Téma veřejného prostoru zůstávalo dlouho bez zájmu široké veřejnosti, která ho 

nepovažovala za vlastní. Veřejný prostor se tak stal územím bez veřejného zájmu, do kterého 

začaly pronikat zájmy individuální, které si toto „území nikoho“ chtěly často z různých 

důvodů přivlastnit. Bez systematické péče, rozvoje a cílevědomého směřování k plnění účelu, 

jaký veřejnému prostoru náleží. V současnosti tak mnohdy od začátku hledáme odpovědi na 

otázky, komu veřejný prostor patří, kde končí a kde začíná, kdo do něj vstupuje, komu slouží 

a kdo a jak ho může využívat, vytvářet, či přetvářet. Etablování občanského uvědomění 

hodnoty veřejného prostoru je tak jedním z významných úkolů současnosti, silně provázaným 

s tvorbou občanské společnosti samotné. 
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Tato práce předpokládá, že na místo institucí uměleckého provozu dnes autonomii výtvarného 

díla mimo instituce umění určuje samotný prostor, ve kterém je dílo umístěno. Budeme-li 

v této práci místně specifické umění vztahovat na „veřejný prostor“, musíme brát v potaz řadu 

„specifik“, kterými se takový prostor v demokratickém státě vyznačuje. Zejména pak těch, 

která jsou v jeho sociální a společenské rovině a jež jsou pro veřejný prostor v demokratickém 

prostředí charakteristická. Práce si klade za cíl definovat kritéria, která budou daná specifika 

postihovat, a díky kterým tak bude možné jednotlivá díla ve veřejném prostoru v rámci jistých 

kategorií srovnávat.  

Nabízí se tak otázka, nakolik jsou díla ve veřejném prostoru dnešní společnosti autonomní, ať 

již jde o díla minulosti, či díla současných tvůrců. Polistopadový vývoj dovolil uplatňování 

řady procesních metod, jak dílo do veřejného prostoru prosadit, ať již s respektem, či bez 

respektu k celospolečenskému vlastnictví veřejného prostoru. Práce si klade za cíl zmapovat 

byť jen velmi vybranou část realizovaných uměleckých děl a hledat odpověď na otázku, 

nakolik se míra autonomie uměleckých děl odráží v procesních metodách jejich vzniku.  
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KONTEXT 
 

---------- Historický kontext  

V období komunistického režimu (1948–1989) v Československu probíhala systematická, 

státem řízená práce s veřejným prostorem, jejíž znaky, z pohledu tehdejší politické 

reprezentace, měly splňovat především roli politické propagandy. Komunistická strana 

Československa se svou ideologií zaměřovala především na tvorbu moderní socialistické 

společnosti, skrze kultivaci veřejného prostoru orientovaného například na reprezentaci strany 

a socialistických idejí. Budování reprezentativního veřejného prostoru bylo směřováno na 

společenství, nikoli budování prostorů soukromých, orientovaných na jedince. V rámci těchto 

snah získával veřejný prostor mnohdy silně politický náboj, do značné míry skrze umění 

v něm. Po politicky represivních padesátých letech, která ovládala především takzvaná sorela 

– socialistický realismus – následovalo období let šedesátých s jistým typem uvolnění ve 

schvalovacích procesech a politické atmosféře. Po politickém oteplení se k zakázkám 

v šedesátých letech dostávala celá řada umělců, kteří byli pro komunistický režim později 

z politických důvodů nepohodlní. Do veřejného prostoru se začala dostávat také díla 

víceméně abstraktní či s tematikou flóry a fauny, často právě z důvodu absence politického 

vyznění a následného snadnějšího procesu ideologického schvalování. Nejvýraznější 

legislativní podporou této systematické tvorby zaměřené na kultivaci veřejného prostoru ve 

spolupráci architekta, urbanisty a umělce, bylo usnesení vlády ČSSR č. 355/1965 ze dne 

28. července 1965 o řešení otázek uplatnění výtvarného umění v investiční výstavbě 

v Československu, které fungovalo v menších obměnách až do svého zrušení roku 1991. 

„Architektům byla svěřena pravomoc výběru spolupracujících umělců, jejich schválení 

a debata nad průběhem zakázky byla v kompetenci ČFVU, respektive krajských uměleckých 

komisí pro spolupráci architekta s výtvarníkem, které byly obsazeny členy obou svazů, jednání 

se účastnili též zástupci investora, jimž bylo svěřeno i hlasovací právo. Architekt byl během 

rozhodování přítomen, ale disponoval jen hlasem poradním. Činnost komisí se řídila vládní 

vyhláškou č. 149/1961.“1 V reformních šedesátých letech tento systém povoloval jistou dávku 

umělecké svobody, která kulminovala v roce 1968. Po tzv. pražském jaru bylo toto uvolnění 

násilně přerušeno invazí vojsk Varšavské smlouvy a sovětskou okupací. Následovalo období 

normalizace, která se výraznou měrou podepsala na fungování uměleckých svazů a s tím 

                                                 
1 KOŘÍNKOVÁ, Jana. Výtvarné umění v prostoru brněnských sídlišť (1945-1989). Brno, 2017. Dizertační práce. 
FaVU VUT v Brně. Vedoucí práce PhDr. Kaliopi Chamonikolasová, Ph.D. S. 39. 
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souvisejícím umisťováním uměleckých děl do veřejného prostoru. Posilovala se jak pozice 

kontrolní státní správy z hlediska kontroly financí a jejich využívání, tak role krajských 

národních výborů, odpovědných za politicky ideovou stránku díla. Probíhající čistky vyústily 

v roce 1972 v nový, reorganizovaný Svaz českých výtvarných umělců, jehož členové se 

distancovali od reformních snah šedesátých let a otevřeně vyjadřovali spolupráci s KSČ. „Do 

nově založené organizace vstoupilo jen pouhých 8 % dřívějších příslušníků… Původní 

propočty kalkulovaly s roční částkou 80 až 100 milionů korun. Aniž by však bylo usnesení 

č. 355/1965 důsledně dodržováno, vyšplhaly se v roce 1976 roční náklady na umění 

v architektuře na neuvěřitelných 176,1 milionu korun.“2 Řadě umělců byla zakázána výstavní 

a tvůrčí činnost nebo byli jinými způsoby perzekvovaní. Přesto se řada z nich dokázala 

různými cestami k zakázkám ve veřejném prostoru skrze systém dostat, schvalovací proces 

obejít a svá díla tak ve veřejném prostoru realizovat. 

Takzvaná politika procenta na umění v legislativní praxi znamená uzákonění pravidla 

povinné investice do výtvarného umění (zmiňují se nejčastěji 0,5–3 %) z prostředků státního 

rozpočtu určeného na výstavbu či rekonstrukci staveb a infrastruktury. „V Praze bylo v rámci 

tohoto systému mezi léty 1965 a 1991 uskutečněno na dva a půl tisíce výtvarných realizací ve 

veřejném prostoru a podstatnou část z nich tvoří díla nejuznávanějších tvůrců druhé poloviny 

20. století.“3 Realizovalo se celé spektrum uměleckých děl, od těch nekvalitních až po ta 

významná, která svým zpracováním lze označit za nadčasová, na mnoha místech definující 

veřejný prostor současné Prahy. V průběhu normalizace se legislativa dále upravovala 

a procházela postupným vývojem. V roce 1991 po sametové revoluci byla, pravděpodobně 

pro své silné ideologické znečištění, zrušena, přestože se jedná o podporu, která je historicky 

v různých podobách zaběhlou a funkční metodou především na západě. Zmínit lze především 

Spojené státy americké (Art in Architecture), Francii a Německo (Kunst am Bau).  

V tomto ohledu tak ve veřejném prostoru po roce 1991 vzniklo jakési vakuum, které se 

udrželo až do současnosti. Nově nabytá svoboda, která se projevila například i v nových 

a současných uměleckých dílech ve veřejném prostoru, s sebou ale přinesla i řadu problémů. 

Ač by se dalo očekávat, že v novém politickém uspořádání bude mít dostatek prostoru 

transparentní soutěž v rámci konkurenčního boje, nestalo se tak. Umisťování uměleckého díla 

do veřejného prostoru často ztratilo jakoukoli systematičnost, odbornou kontrolu či 

                                                 
2 Ibidem. S. 44. 
3 KAROUS, Pavel. Umění mezi námi: Proč v architektuře opět zavést tzv. procento na umění. A2 [online].  
2016, 09. 2016 [cit. 2021-9-25]. Dostupné z: www.advojka.cz/archiv/2016/9/umeni-mezi-nami 
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uměleckou návaznost, byť v minulém režimu silně politicky cenzurovanou. Od roku 1991 se 

tak dal prostor novým legislativním výkladům, jak umělecké dílo do veřejného prostoru 

umisťovat, a vzniklo volné pole působnosti pro různé umělecké, politické a společenské 

excesy. Odborná spolupráce architekta, urbanisty a umělce byla přerušena a prostor zde 

dostala především nová, odborně neinformovaná politická reprezentace, která rozhodovala 

často sama, bez odborné konzultace a edukace. Po neúspěšných snahách o formování 

socialistického veřejného prostoru, který měl odpovídat ideám celospolečenské komunistické 

společnosti, se tvorba veřejného prostoru v nově nabytém kapitalismu vydala opačným 

směrem, k jednotlivci. „Veřejný prostor zrcadlí sdílený ideový obsah a dohodu společnosti 

a vystaveného prostředí. Současná realita českých měst ale odráží spíše stav fragmentované 

a personalizované společnosti, která se o dohodu nesnaží a nadřazuje jí individuální zájmy.“4 

Do veřejného prostoru se tak dostávala díla různých mocenských skupin a jednotlivců, kteří 

své názory, či přímo svá konkrétní díla, prosazovali na úkor společnosti, veřejného prostoru, 

někdy i bez ohledu na vlastní umělecké záměry a kvality. Díla jsou tak umisťována často bez 

větších vazeb na okolní prostor a společně s reklamou, kterou lze v současnosti s jistotou 

označit za dominantní součást veřejných prostranství, veřejný prostor spíše zanášejí 

a degradují. Přesto lze nalézt čím dál častěji výjimky, které se vůči tomuto trendu vymezují 

a snaží se o celospolečenskou osvětu. 

Ve srovnání s lety 1965 – 1991 “v našem hlavním městě vzniklo v letech 1991 až 2015 pouze 

padesát devět oficiálních výtvarných děl, většinou velice nízké úrovně.“5 Uvádí ve svém 

článku Umění mezi námi Pavel Karous, kterého lze označit jako jednoho z iniciátorů snah 

o rehabilitaci řady uměleckých děl realizovaných v letech 1968 – 1989 ve veřejném prostoru, 

zejména skrze publikací Vetřelci a volavky – Atlas výtvarného umění ve veřejném prostoru 

v Československu v období normalizace (1968-1989)6. Se snahami rehabilitovat tato umělecká 

díla souvisí jeden z dalších problémů současnosti, hledání a definování vztahu současné 

společnosti k uměleckým dílům, či přímo veřejnému prostoru, jako dědictví naší 

komunistické minulosti. Ať již jde o hledání ve formě navázání, vymezení či odstranění. Bez 

jasného vztahu k minulosti nelze hledat odpovědi na otázky současnosti. Nevyrovnanost se 

svou vlastní minulostí musí jasně vyplouvat na povrch a přinášet s sebou řadu problémů, ať 
                                                 
4 BARTLOVÁ, Anežka. Manuál Monumentu. V Praze: UMPRUM, 2016. ISBN 978-80-87989-04-3. S. 86. 
5 KAROUS, Pavel. Umění mezi námi: Proč v architektuře opět zavést tzv. procento na umění. A2 [online]. 
2016, 09. 2016 [cit. 2021-9-25]. Dostupné z: www.advojka.cz/archiv/2016/9/umeni-mezi-nami 
6 KAROUS, Pavel. Vetřelci a volavky: atlas výtvarného umění ve veřejném prostoru v Československu v období 
normalizace (1968-1989). Praha: Arbor Vitae a Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2013.  
ISBN 978-80-7467-039-8. 
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již v podobě současné politické situace, společenské polarizaci, či v reprezentaci kolektivního 

vědomí skrze současný stav veřejného prostoru obcí a měst. Autor tohoto textu je přesvědčen, 

že k popisovanému jevu dochází, což se snaží dokládat dokumentací zvolených děl a procesů, 

které s nimi souvisí.  

 

---------- Odborný kontext  

Práce se snaží navázat na současné snahy zohledňující a prosazující odbornou a kvalitní 

tvorbu veřejného prostoru z pohledu umění a architektury a dále je rozvíjet. Z hlediska 

umělecké teorie lze odkázat na již zmíněný projekt Vetřelci a volavky – Atlas výtvarného 

umění ve veřejném prostoru v Československu v období normalizace (1968-1989)7 Pavla 

Karouse. Ten se snažil apelovat na citlivé zacházení s takzvanými sochami, které nikomu 

nepatří, jak v knize pojmenoval svůj příspěvek Tomáš Pospiszyl. Ač se jedná  primárně 

o obrazovou dokumentaci odpovídající svým členěním spíše uměleckému výzkumu, měla tato 

publikace z hlediska odezvy v řadách veřejnosti zásadní význam. To se projevilo také 

v realizované databázi.8 Knihu doplnila svým textem Čtyřprocentní umění? Jana Kořínková, 

která se tématu v roce 2017 věnovala ve své disertační práci na FaVU VUT v Brně – Výtvarné 

umění v prostoru brněnských sídlišť (1945-1989)9. Zde se detailně zabývá tehdejší politikou 

procenta na umění – tzn. usnesení vlády ČSSR č. 355/1965 ze dne 28. července 1965 o řešení 

otázek uplatnění výtvarného umění v investiční výstavbě v Československu. Dalším obdobným 

projektem je v roce 2019 zveřejněná databáze projektu NAKI České umění 50.–80. let 

20. století ve veřejném prostoru: evidence, průzkumy a restaurování. Projekt vznikal na půdě 

Univerzity Pardubice – Fakulta restaurování a VŠCHT Praha, Ústav chemické technologie 

restaurování památek. Jeho hlavními řešiteli byli doc. Tomáš Lahoda, ak. mal. a prof. Ing. 

Pavel Novák, CSc. Jedním z výstupů je veřejně přístupná databáze uměleckých realizací 

vzniklých ve veřejném prostoru mezi lety 1950–1989. Databáze s názvem Sochy a města10 

                                                 
7 KAROUS, Pavel. Vetřelci a volavky: atlas výtvarného umění ve veřejném prostoru v Československu v období 
normalizace (1968-1989). Praha: Arbor Vitae a Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2013.  
ISBN 978-80-7467-039-8. 
8 Vetřelci a volavky: Výtvarné umění ve veřejném prostoru 70. a 80. let v ČSSR. Vetřelci a volavky [online].  
[cit. 2021-9-25]. Dostupné z: www.vetrelciavolavky.cz 
9 KOŘÍNKOVÁ, Jana. Výtvarné umění v prostoru brněnských sídlišť (1945-1989). Brno, 2017. Dizertační práce. 
FaVU VUT v Brně. Vedoucí práce PhDr. Kaliopi Chamonikolasová, Ph.D.  
10 Sochy a města: České umění 50.–80. let 20. století ve veřejném prostoru: evidence, průzkumy 
a restaurování. Sochy a města: České umění 50.–80. let 20. století ve veřejném prostoru: evidence, průzkumy 
a restaurování [online]. 2019 [cit. 2021-9-25]. Dostupné z: www.sochyamesta.cz 
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obsahuje přes 4800 popsaných uměleckých děl a navazuje tak zejména na snahy projektu 

Vetřelci a volavky, jen s odbornějším pojetím, větším časovým rozpětím a mírou 

verifikovaných informací. Zmíněné práce jsou zaměřeny především historicky na období 

komunismu v Československu a spojuje je motivace změnit vztah veřejnosti k tomuto 

kulturnímu bohatství, které je z velké části vystaveno nezájmu, vandalství, či přímému 

zničení.11 

Ze současných tendencí zohledňujících uměleckou teorii a praxi lze asi nejlépe zmínit Manuál 

monumentu12 (2016) Anežky Bartlové, v němž byla publikována řada odborných textů od 

osobností, na které tato práce často odkazuje. Jmenovitě například Hynek Látal, Osamu 

Okamura, František Postl, Tomáš Medek či již zmíněná Jana Kořínková, jež celou publikaci 

odborně recenzovala. Ač byl tento počin v řešení problematiky významný, zachovává si svým 

zpracováním jistý odborný odstup. Publikace se tak jeví spíše jako odborná teorie, určená 

především pro odborné publikum z umělecké sféry, nikoli široké veřejnosti, úředníkům či 

přímo politikům. Ač na ně primárně zcela jistě mohla cílit.  

Druhým významným zdrojem čerpání jsou metodiky či materiály informativního 

a osvětového charakteru poskytující formu návodu. Do této kategorie spadá osvětový materiál 

vytvořený Spolkem Skutek – Umění ve veřejném prostoru, Procenta na umění13 (2017), který 

se ve výstižné a krátké formě snaží představit téma soutěže a formu státní podpory umění 

skrze takzvanou politiku procent na umění. Jde o materiál osvětového charakteru určeného jak 

zástupcům samospráv, tak veřejnosti. Oproti tomu významně rozsáhlé, formou i obsahem, 

jsou metodiky Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Ať již jde o Manuál tvorby 

                                                 
11 Odstranění architektury a následná diskuse nad zničeným uměleckým dílem, které bylo jeho součástí, není 
tématem pouze v České republice. Stejným postkomunistickým příkladem je Bratislava. Na konci dubna v roce 
2011 zdemolovala stavební firma PSJ Hydrotranzit v Bratislavě při výstavbě nového supermarketu Lidl 
abstraktní sochu Čas z šedesátých let od Jozefa Jankoviče (1937-2017). V roce 2013 v reakci na tyto události 
byla vydána publikace Sabiny Jankovičové a Romana Popelára – Sochárske diela na území Bratislavy 1945-2012. 
Publikace díky více jak ročnímu výzkumu, který po medializaci incidentu zafinancovala společnost Lidl, 
shrnovala přes sedm set dohledaných sochařských realizací od více jak dvou set osmdesáti autorů. Součástí 
vydání tohoto rozsáhlého sborníku bylo také zveřejnění elektronické verze (www.supissoch.sk), kde jsou 
veškerá díla volně dohledatelná. Obdobných projektů, které se snaží mapovat sochařská díla ve veřejném 
prostoru, v posledních letech přibývá. Zmínit lze například iniciativy mapující umění ve veřejném prostoru na 
území Prahy –  Katalog Umění pro město (umenipromesto.eu/katalog-um). Mezi další města patří například  
Plzeň – Křížky a vetřelci (www.krizkyavetrelci.plzne.cz) a Ostrava (www.ostravskesochy.cz). Mapování objektů 
drobné architektury a památkově chráněných soch probíhá také v Brně (www.socharske.brno.cz). 
12 BARTLOVÁ, Anežka. Manuál Monumentu. V Praze: UMPRUM, 2016. ISBN 978-80-87989-04-3 
13 BARTLOVÁ, Anežka, Petr DUB a Johana LOMOVÁ. Umění ve veřejném prostoru Procenta na umění: Informační 
brožura k novele zákona č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a k dalším iniciativám na podporu 
umisťování umění do veřejného prostoru. Praha: Spolek Skutek, 2016. 
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veřejných prostranství hlavního města Prahy14 (2014), či plug-in Umělecká díla na veřejných 

prostranstvích hlavního města Prahy15 (2018), ze kterých práce také významně čerpá. Menší 

rozsahem, nikoli významem, lze zmínit informační materiál Soutěžit se vyplatí!16 (2019), 

který je určený především zadavatelům soutěží. U něj lze vyzdvihnout především ilustrace, 

které významně napomáhají celkové jednoduché srozumitelnosti a vstřícnosti. S ohledem na 

poslední zmíněnou publikaci je nutné zmínit, že realizaci obdobného materiálu si tato práce 

ve svém průběhu kladla za cíl. Po seznámení se s jejím vydáním byly ale nakonec cíle 

pozměněny, aby nevznikal duplicitní výstup. Z hlediska urbanismu a architektury práce čerpá 

také z Metodiky zadávání územních plánů17 (2015) od prof. Ing. arch. Jana Jehlíka a to 

především z její terminologické části. Ve srovnání s výše popsanou literaturou se jedná 

o nejrozsáhlejší materiál věnovaný zejména odborné veřejnosti.  

Samostatnou kategorií, která byla pro tvorbu této práce zásadní, jsou vládní materiály 

uveřejněné Ministerstvem pro místní rozvoj spojené s Politikou architektury a stavební 

kultury České republiky18 (2015). Tento materiál je strategickým dokumentem s celostátní 

působností schvalovaným vládou České republiky a vydaným v roce 2015. Tento materiál 

procházel vývojem zaměřeným na jeho plánovanou aktualizaci. Na tuto probíhající diskusi 

práce v průběhu svého vzniku reagovala a snaží se být její nedílnou součástí. V souvislosti 

s tím byl brán ohled také na odborné komentáře, které k materiálu Politiky architektury 

a stavební kultury vytvářela Česká komora architektů a Asociace pro urbanismus a územní 

plánování České republiky. 

Politiky architektury19 lze zahrnout také do zahraničních publikací s výrazným vlivem na 

sepsání této práce. Zde lze zmínit například materiály obdobného charakteru vydávané 

v severských zemích – Dánsko, Švédsko, Finsko, Norsko, ale i v řadě dalších evropských 
                                                 
14 MELKOVÁ, Pavla. Manuál tvorby veřejných prostranství hlavního města Prahy. Praha: Institut plánování 
a rozvoje hlavního města Prahy, 2014. ISBN 978-80-879-31-09-7. 
15 MELKOVÁ, Pavla, Kateřina FREJLACHOVÁ a Jakub HENDRYCH. Umělecká díla na veřejných prostranstvích: 
plug-in Manuál tvorby veřejných prostranství hlavního města Prahy. Praha: Institut plánování  
a rozvoje hl. m. Prahy, Kancelář veřejného prostoru, 2018. ISBN 978-80-87931-81-3. 
16 DUŠEK, Ondřej a Terezie UNZEITIGOVÁ. Soutěžit se vyplatí!: praktický rádce pro všechny zadavatele.  
Praha: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Sekce plánování města, 2019. ISBN 978-80-87931-91-2. 
17 JEHLÍK, Jan. Metodika zadávání územních plánů. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta 
architektury, 2015. ISBN 978-80-01-05701-8. 
18 Politika architektury a stavební kultury České republiky [online]. Praha a Brno: Ministerstvo pro místní rozvoj, 
2015 [cit. 2021-8-12]. ISBN 978-80-87147-83-2. Dostupné z: www.mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-
pravo/koncepce-a-strategie/politika-architektury-a-stavebni-kultury-ceske-(1)/politika-architektury-a-stavebni-
kultury-ceske-rep 
19 Architectural policies in Europe. Architects' Council of Europe [online]. 
[cit. 2021-10-19]. Dostupné z: www.ace-cae.eu/architects-in-europe/eu-architectural-policy/ 
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zemí, např. Holandsko, Německo, Irsko. Významnou zahraniční publikací, která do značné 

míry ovlivnila autorovo chápání veřejného prostoru, byla kniha How to study public 

life20(2013), dánského architekta Jana Gehla, autora známého zejména městskými projekty 

zaměřenými na člověka, chodce a jeho měřítko vůči prostoru města a veřejného prostoru. 

Od ní se odvozují další jeho díla, jako Life between buildings21 (2011) a Cities for people22 

(2010). Z pohledu proměňující se paměti ke konkrétnímu prostoru, zejména ve formě 

monumentu ve veřejném prostoru, byla pro práci velmi významná kniha Krajina a paměť23 

Simona Schamy. 

  

  

                                                 
20 GEHL, Jan a Birgitte SVARRE. How to study public life. Washington: Island Press, 2013.  
ISBN 978-1-61091-423-9. 
21 GEHL, Jan. Life Between Buildings: using public space. Washington: Island Press, 2011.  
ISBN 978-1-59726-827- 1. 
22 GEHL, Jan. Cities for people. Washington: Island Press, 2010. ISBN 978-1-59726-573-7. 
23 SCHAMA, Simon. Krajina a paměť. Praha: Argo, 2007. Zip (Argo: Dokořán): Dokořán). 
ISBN 978-80-7203-803-9. 
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POJMY 

---------- Veřejný prostor města / veřejná prostranství města 

Pojem „veřejný prostor“ tato práce interpretuje skrze formulaci v současné odborné 

literatuře – Metodika zadávání územních plánů z roku 2015 (dále jen MZÚP) vypracované 

hlavními řešiteli Ing. Arch. Janem Jehlíkem (vedoucí ústavu urbanismu) a JUDr. PhDr. Jiřím 

Plosem z Fakulty architektury ČVUT v Praze. Tým hlavního řešitele tvořil kolektiv pedagogů 

a doktorandů ústavu urbanismu FA ČVUT. Na metodice se dále podílely týmy řešitelů 

zpracovávající dílčí části a ucelená témata. „Pojem „veřejný“ je vztahován k definičnímu 

znaku „přístupný bez omezení“, tedy „sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na 

vlastnictví k tomuto prostoru.“ Viz § 34 českého zákona o obcích, 128/2000 Sb.“24 MZÚP ve 

své urbanistické definici zdůrazňuje, že pokud prostor veřejné vybavenosti danou definici 

nenaplňuje, jedná se z principu o prostor neveřejný. Veřejný prostor ale nelze chápat pouze 

v této duální rovině veřejný – neveřejný. Jehlíkovo definování pojmu se snaží upozornit na 

nemožnost černobílého vidění a poukazuje na rozsáhlou škálu určité „šedé zóny“, do které 

spadá řada různých funkcí a využití, které se pohybují na pomezí a jejichž zařazení je tak 

otázkou možné názorové disputace.  

Veřejný prostor tak může jistá omezení obsahovat, ať již se jedná o jeho polohu, časovou 

přístupnost, či omezení činností, které v něm probíhají. V takovém případě ale tato omezení 

musí platit pro všechny. Zdůrazňuje ale, že pojem „veřejný“ je nutné v této definici vnímat 

z pohledu dostupnosti, nikoli vlastnictví. Kritéria možných omezení se mohou vztahovat 

například na uzavřené zahrady, dobrým příkladem může být například funkce městského 

hřbitova, který takových omezení může obsahovat vícero, přesto jej lze označit jako veřejný 

prostor. „Jsou proto území a místa veřejná (např. veřejné zahrady) s přísným neveřejným 

režimem a místa (např. školní areály), která jsou neveřejná, ale s jasně daným veřejným 

režimem. To proto, že vyžadují většinou selektivní výběr v přístupnosti.  

 „Jedinečnost místa není dána ani funkcí ani například tvarem či materiálem. Je výsledkem 

působení jedinečných znaků a projevů v rámci spolupůsobení souvrství a sousedství hmoty 

(domů, urbánních bloků), prostoru (veřejného a neveřejného) a dějů (událostí a aktivit).“25 

Všechny zmíněné vrstvy – hmotu, prostor a děj v sobě současné umění ve veřejném prostoru 
                                                 
24 JEHLÍK, Jan. Metodika zadávání územních plánů. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta 
architektury, 2015. ISBN 978-80-01-05701-8. S. 104. 
25 Ibidem. S. 104. 
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často nese, obsahuje je, nebo s nimi cíleně nakládá. Umění tak lze vnímat jako podstatného 

aktéra, který může jedinečnost místa umocňovat, ne-li ho přímo vytvářet. S touto premisou 

tato práce do Jehlíkova popisu vstupuje a dále ji rozvíjí. 

Na rozdíl od veřejného prostoru je veřejné prostranství dle MZÚP fragmentem, částí 

veřejného prostoru. Přímo zde uvádí, že prostranství je „půdorysným průmětem veřejného 

prostoru a je oblastí organizace dějů v tomto prostoru. Veřejná prostranství jsou části 

veřejného prostoru s přímým kontaktním využitím. Každé prostranství je vždy jasně vymezeno 

linií, respektive půdorysným průmětem hranice přístupnosti… Prostranství tvoří „podlahu“ 

veřejného prostoru.“26 V praxi je pak pojem veřejné prostranství uplatňován zejména na 

„podlahu“ exteriéru města nebo vesnice a jsou jím myšleny plochy jako například ulice, 

náměstí, parky a s nimi související veřejná zeleň, veřejně přístupné zahrady, návsi či městská 

nábřeží. 

 

---------- Umělecké dílo ve veřejném prostoru 

Do popisované „šedé zóny“ veřejného prostoru tato práce zahrnuje například prostory škol, 

úřadů, nemocnic a jiných budov např. státní správy, sloužící veřejnému zájmu a občanské 

vybavenosti, ať již v neveřejném, nebo veřejném režimu, který definuje metodika MZÚP. 

Zahrnutí těchto prostorů šedé zóny je pro tuto práci stěžejní, neomezuje se tak „pouze“ na 

exteriérovou uměleckou tvorbu (ve veřejných prostranstvích), pod kterou si většina laické 

veřejnosti představí standardní figurální památník memoriálního charakteru z konce 

19. století. S tímto zažitým předsudkem se tato práce snaží pracovat a aspoň částečně se ho 

svými výstupy snaží demontovat. Umění ve veřejném prostoru je tak chápáno v jeho širším 

plánu možné působnosti. Tato práce se zaměřuje na konkrétní příklady a dává je do 

souvislostí se současnými uměleckými tendencemi, hledajícími odpověď na otázky „co 

znamená veřejný prostor“ a „jak se k němu v současnosti vztahujeme.“ Takovým příkladem 

může být popsaný příklad brněnského bienále Brno Art Open. Zejména ročníku 2019. 

„Veřejný prostor všichni používají, ale komu patří? Není okrajový a bezcenný zbytek míst 

vedle vyhrazených soukromých prostorů. Není tomu tak, že by nepatřil nikomu, naopak, patří 

všem společně. Veřejný prostor není prázdný a pasivní. Je to místo, kde se lidé fyzicky 

                                                 
26 Ibidem. S. 105. 
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setkávají a kde se stávají politickou veřejností. Je proto velmi důležité, kdo má nad veřejným 

prostorem kontrolu, kdo ho udržuje a vymezuje, kdo a jaké do něj umísťuje informace 

a obrazy.“27 definuje v zásadě hlavní problém a podstatu umění ve veřejném prostoru 

historička umění Milena Bartlová. Tato práce souzní s výše popsanou citací, že veřejný 

prostor, do kterého je umělecké dílo umístěno, reprezentuje společnost jako celek a je proto 

důležité sledovat, kdo a jakým způsobem ho vytváří. Díla umístěná do veřejného prostoru tak 

musejí zákonitě tuto jeho celospolečenskou rovinu respektovat a vycházet z ní. Jde o prostor 

zosobňující vize společnosti, nikoli fragmentovaný prostor pro prosazování osobních zájmů 

jednotlivců. Respektování těchto podmínek je možné sledovat ve zvolených metodách, skrze 

které je dílo do veřejného prostoru umístěno. 

 

---------- Autonomie uměleckého díla  

„Doslovným významem výrazu „autonomie“ odvozeného z řeckých slov autos (sám) a nomos 

(zákon) je schopnost dát si zákon, tj. vládnout sobě samému nebo řídit sebe sama. Jako první 

jej užil Kant v kontextu své mravní filosofie, aby popsal naši schopnost svobodně a racionálně 

přijmout své vlastní mravní imperativy.“28 Pro účely této práce je ale důležité zmínit také 

opoziční výraz heteronomie, z řeckých slov heteros (druhý, jiný) a nomos (zákon). Ve 

filosofii Immanuela Kanta se tak vyjadřuje morálka, která se řídí zásadami, jež si člověk 

nezvolil sám, čili závislosti či podřízenosti cizím pohnutkám. 

Výchozím bodem pro definici pojmu „autonomie díla“ v kontextu této práce – tedy ve 

veřejném prostoru – je esej Miwon Kwon One Place after Another Site – Specific Art and 

Locational Identity. V českém překladu vyšla publikovaná v rámci Brno Art Open 2011 pod 

kurátorským vedením Karla Císaře. Miwon Kwon ve svém textu uvádí tři vývojové stupně 

(paradigmata) zkoumající autonomii uměleckého díla skrze místně specifické umění. 

„První paradigma nazývá „fenomenologické“ nebo „existenciální“, aby poukázala na to, že 

umělci a kritici zpočátku ztotožňovali místo se skutečnou lokalitou zakoušenou konkrétním 

jedincem zde a nyní.“29 Tato díla tak byla realizována v opozici modernistickým 

                                                 
27 BARTLOVÁ, Milena. SOFT NORM – Komu patří veřejný prostor?: s důrazem na roli uměleckých děl. Artyčok 
[online]. 26. 10. 2017 [cit. 2021-9-25]. Dostupné z: artycok.tv/39767/soft-norm-who-owns-the-public-space 
28 GAIGER, Jason. Demontáž rámce: Místně specifické umění a estetická autonomie. Sešit pro umění, teorii 
a příbuzné zóny. 2009, 2009(6-7), 86-107. S. 98. 
29 Ibidem. S. 92. 
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předpokladům, že umělecké dílo je zdařilé, pokud nemá vazby na své okolí a je schopné 

obhájit samo sebe ve své soběstačnosti. V dílech, která se proti tomuto modernistickému 

pojetí vymezovala, tak byl kladen důraz na silnou vazbu díla a prostoru, ve kterém se divák 

společně s dílem nacházejí. Vazba prostoru, času a díla se stala nedělitelnou. „Toto pojetí 

specifičnosti místa se stalo předmětem vleklého sporu a soudní pře o nějakých patnáct let 

později, když Richard Serra odmítl návrhy odstranit své dílo Nakloněný oblouk (Tilted Arc, 

1981–1989) z jeho místa na Federal Plaza ve Washingtonu. Když Serra trval na tom, že dílo 

bylo zvlášť určeno pro dané místo, úsečně pronesl: „Odstranit dílo znamená zničit jej.“30 

Druhým paradigmatem Kwon rozumí uměleckou tvorbu zařaditelnou do období 

sedmdesátých a osmdesátých let, pro kterou je příznačné kritické zkoumání ne tolik 

autonomie uměleckého díla jako objektu, ale přímo institucionálního rámce, který si moc nad 

autonomií díla přisvojoval. Druhé paradigma vyjadřuje zájem o politické a sociální významy 

institucionálního prostoru, například galerií a muzeí. Z umění se pomalu vytrácela jeho 

estetická funkce a jeho primární účel začíná být položený především ve své angažovanosti. 

Výstavní prostor přestával být vnímán jako neutrální. Jako příklad Kwon zmiňuje uměleckou 

performance Mierle Laderman Ukeles Stopy mytí / Údržba z roku 1973. Umělkyně ve své 

performanci vytírala schody Wadsworth Atheneum Museum v Hartfordu v Connecticutu, 

čímž běžnou domácí úklidovou činnost, díky prostoru v jakém ji vykonala, povýšila na 

umělecké dílo. Vytírání schodů poukazovalo na jednoduchý fakt, že prostory muzea 

neutrálními jednoduše nejsou.31  

Třetí paradigma místně specifického umění pak Miwon Kwon řadí především do 

devadesátých let dvacátého století, kdy se z uměleckého díla estetická funkce vytrácí zcela 

a místně specifické umění na sebe bere roli komentátora společenských, ekonomických 

a vědeckých či ekologických témat. „Toto paradigma Kwon nazývá „diskursivní specifičností 

místa“, aby tím vyjádřila, že slovem „místo“ nyní nemíní fyzické místo nebo instituci, ale 

diskurz vědění a idejí.“32 Výstupy projektů často nemají podobu vzniklého artefaktu, ale 

například jen záznamu z proběhlé realizace, akce. Pro takové projekty byl podstatný 

interdisciplinární přístup, protože umělec sám nebyl často schopen problém pojmout v jeho 

složitosti. Podle Kwon tak tímto „místem“ byl nemateriální prostor například problematiky 

                                                 
30 Ibidem. S. 93. 
31 CÍSAŘ, Karel. Stav věcí: Brno Art Open / Sochy v ulicích 2011. Brno: Dům umění města Brna.  
ISBN 978-80-7009-160-9.  
32 GAIGER, Jason. Demontáž rámce: Místně specifické umění a estetická autonomie. Sešit pro umění, teorii 
a příbuzné zóny. 2009, 2009(6-7), 86-107. S. 94. 
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„vlivu člověka na globální životní prostředí“ a díla, jež s tímto tématem pracují, se v daném 

nefyzickém „místě“ nacházejí.33 

Miwon Kwon v těchto třech paradigmatech popisuje ztrátu estetické autonomie uměleckého 

díla, která do té doby byla jeho podstatnou součástí. „Tři paradigmata, která popisuje Kwon, 

označují po sobě jdoucí fáze kolapsu této představy, které bychom mohli také popsat 

v kladnějším smyslu jako postupné otevírání se umění ve vztahu k jeho širšímu okolí, které 

chápeme ve smyslu nejen fyzickém, ale také institucionálním, kulturním a politickém.“34  

Čím více se umění otvíralo těmto otázkám zcela běžného života, tím více se také dostávalo do 

prostoru, který těmto činnostem výsostně patří – do veřejného prostoru. Pokud zde ale není 

instituce, která danému dílu autonomii zajistí, zůstává otázkou, co nebo kdo tak činí, či zda 

někdo či něco takového vůbec existuje?  

  

                                                 
33 CÍSAŘ, Karel. Stav věcí: Brno Art Open / Sochy v ulicích 2011. Brno: Dům umění města Brna.  
ISBN 978-80-7009-160-9. 
34 GAIGER, Jason. Demontáž rámce: Místně specifické umění a estetická autonomie. Sešit pro umění, teorii 
a příbuzné zóny. 2009, 2009(6-7), 86-107. S. 104. 
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a/ MONUMENT LEGIONÁŘE ---------- Jindřichův Hradec 

 

POZADÍ VZNIKU 

---------- Otto Birma (1892–1953)  

„Výsledek dlouhodobého projektu aneb "sochaři nebudou mít co žrát" ... sorry.“35 

Jiří Novák, produktový specialista – 3D tisk ve společnosti Elvira, s. r. o., 

(realizace rozmnoženiny památníku plukovníka Švece) 

 

V roce 2018 si Česká republika připomínala výročí 100 let od založení Československa. 

V rámci oslav proběhlo v Jindřichově Hradci slavnostní odhalení památníku legionáře 

a plukovníka Československých legií v Rusku Josefa Jiřího Švece (1883–1918). Památník 

jemu věnovaný v okolí dnešních Švecových kolejí (dříve kasárna) za první republiky již stál. 

Jeho autorem byl legionář a sochař Otto Birma (1892–1953). Josef Jiří Švec 

v Československých legiích působil jako velitel osmé roty 1. střeleckého pluku. Po úspěšné 

účasti v bitvě u Zborova byl povýšen na velitele třetího praporu 1. pluku a následně do 

plukovnické hodnosti. V říjnu 1918 velel již celé 1. divizi. Dne 24. října 1918 ale obrátil 

zbraň sám proti sobě a spáchal sebevraždu, poté co jeho podřízení, kteří podléhali tehdejší 

komunistické agitaci, odmítli splnit jeho rozkaz vytlačit přesilu bolševiků z linie Buzuluk–

Bulguma. Po Josefu Jiřím Švecovi byl později čestně pojmenován 29. pěší pluk z Jindřichova 

Hradce. Z toho důvodu mu byl také v Jindřichově Hradci před budovou kasáren vztyčen 

památník, který byl odhalen 2. srpna 1925 za značné účasti veřejnosti. Birmovo více jak 3,5 

metru vysoké dílo se ale do současnosti dochovalo pouze v částečné podobě. Monumentální 

figurální památník československého legionáře byl poprvé demontován během nacistické 

okupace v roce 1939. Po druhé světové válce v roce 1945 byl památník opraven, aby byl 

následně finálně zcela zničen režimem komunistickým v rámci jeho politického boje a tvorby 

politicky odpovídajícího veřejného prostoru. Dílo tak bylo 20. června 1950 z rozhodnutí 

tehdejších vojenských úřadů zničeno. Památník byl vytvořen ze dvou kamenných bloků. 

Jeden byl zničen zcela, druhý byl v Jindřichově Hradci na neznámém místě 

pravděpodobně zakopán.  

                                                 
35 NOVÁK, Jiří. Výsledek dlouhodobého projektu aneb "sochaři nebudou mít co žrát." In: Facebook [online]. 
26. 09. 2018 [cit. 2021-8-6]. Dostupné z: www.facebook.com/groups/3dtisk/permalink/1142423699248050/. 
Kanál uživatele Jiří Novák 
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Otakar František Birma byl absolventem Akademie výtvarných umění v Praze, studentem 

Josefa Václava Myslbeka a Jana Štursy. V roce 1916 byl zajat na východní frontě první 

světové války a následně zařazen do Československých legií. Svou uměleckou tvorbu 

v následujících letech zaměřoval především na legionářskou tématiku. Mezi jeho díla patřila 

například socha legionářů v Českých Budějovicích na Senovážném náměstí (Karel Chochola, 

Otto Birma, 1928)36 či Zborovský pomník37 v Českých Budějovicích (1927). 

Prostor v Janderově ulici, kde byl památník plukovníka Švece v Jindřichově Hradci umístěn, 

je z pohledu historie 20. století sochařsky nejvíce exponovaným místem ve městě. Jen za 

poslední století se na tomto místě vystřídaly již tři realizace memoriálního charakteru, které 

svým osudem zrcadlí dějiny 20. století. V roce 1912 zde byl odhalen památník 75. pěšího 

pluku. Ten byl posléze odstraněn a sochařem Janem Vítězslavem Duškem (1891-1966) 

upraven, aby zde československý sokol na špici kamenného monolitu nahradil rakouskou 

orlici. Památník byl přesunut na nový městský hřbitov na Vídeňské ulici a byl nahrazen 

sochou plukovníka Švece, jež byla v roce 1950 z politických důvodů zničena komunisty. Na 

stejné místo byla nakonec přemístěna politicky přijatelná busta Bedřicha Smetany, kterou 

roku 1954 vytvořil sochař Josef Bílek (1896–1978). 

Od devadesátých let se v Jindřichově Hradci prosazovala myšlenka navrácení památníku 

plukovníka Švece na jeho původní místo. Již v 90. letech 20. století při rekonstrukci 

Švecových kolejí byla na základě této snahy vyčleněna finanční částka na realizaci sochy. 

Rekonstrukci tehdy projektovala jindřichohradecká architektonická kancelář H.Projekt, která 

s umístěním sochy počítala. Stavba se ale prodražila a v rámci finančních úspor se realizace 

památníku zrušila. Diskuse byla znovu otevřena až s blížícím se výročím 100 let republiky, 

kdy se samospráva Jindřichova Hradce rozhodla oslavit výročí právě takovým počinem, 

jakým bylo navrácení sochy plukovníka Švece do veřejného prostoru města. Z původního 

památníku zůstala především obrazová dokumentace a sádrové modely, které Birma pro svou 

sochu vytvořil.  

                                                 
36 DROZDA Jakub, GAŽI Martin, LAVIČKA Roman, OURODOVÁ-HRONKOVÁ Ludmila, ŠNEJD Daniel. Pomníky 
Velké války, Pomníky s legionářskou tematikou, Národní památkový ústav [online] 2018, [cit. 2019-04-07]. 
Dostupné z: www.npu.cz/uop/ceske-budejovice/vystavy/2018-vystava-pomniky-velke-
valky/Panely_Vystava_Pomniky_Velke_Valky_Na_Jihu_Cech_2018.pdf  
37 Pozn.: V roce 2008 nalezl publicista Pavel Mörtl pomník bitvy u Zborova, který pro České Budějovice 
realizoval Otto Birma v roce 1927. Samotná socha měla velmi podobný osud, jako památník plukovníka Švece 
v Jindřichově Hradci. V období války bylo dílo před nacisty ukryto, po válce opět osazeno a někdy mezi lety 1966 
až 1968 komunisty znovu odstraněno, ovšem nezničeno. Poté na dlouhou dobu upadlo v zapomnění. V roce 
2013 byl znovunalezený pomník bitvy u Zborova v Budějicích po restaurátorských pracích znovu osazen.  
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TISK ŠVECE 

---------- Tredi Technology, s. r. o.  

Evropský parlament „upozorňuje na možné důsledky nových forem uvádění na trh podle 

zásady ‚vyrob si sám‘, kdy na trh není dodáván finální výrobek, nýbrž pouze software, který si 

lze stáhnout, a návod na vytištění výrobku“38 

Zpráva o trojrozměrném tisku jakožto výzvě v oblastech práv duševního 

vlastnictví a občanskoprávní odpovědnosti. 

 

Zástupci samosprávy se tak rozhodli konzultovat vytvoření kopie podle dochovaných 

materiálů s místním akademickým sochařem a restaurátorem Ladislavem Krninským. Ten měl 

vytvořit hrubý finanční odhad na provedení kopie do tradičního materiálu (dva bloky 

hořického pískovce) v původních rozměrech památníku. Odhadovaný rozpočet se pohyboval 

mezi částkou 1–1,5 milionu korun. Přesnou kalkulaci si Ladislav Krninský v telefonickém 

rozhovoru39 již zpětně nepamatoval. Jím provedená kalkulace proběhla na základě konzultací 

se zaměstnanci kamenolomu. Po získání této informace s ním nebylo v této věci ze strany 

Městského úřadu Jindřichův Hradec dále komunikováno. 

Do médií tehdejší starosta Jindřichova Hradce Stanislav Mrvka 9. ledna 2018 uvolnil 

informace o zvažované variantě. „Chceme jej vrátit tam, kde původně stával. Nebudeme 

ovšem vracet originál v nadživotní velikosti, který je uložený v muzejních sbírkách, ale 

necháme podle něj vytvořit pomník v životní velikosti, který umístíme do parčíku poblíž vjezdu 

do areálu kolejí.“40 Zástupci samosprávy se tak po finančním odhadu Ladislava Krninského 

v původním měřítku rozhodli celou sochu výrazně zmenšit, pravděpodobně z důvodů finanční 

náročnosti. Prostor, do kterého se socha měla umístit, ale zůstal původní. To se do května 

2018 ale také změnilo a město nakonec vybralo prostor jiný, o několik desítek metrů dále před 

vstupem do budovy studentských Švecových kolejí. Vytvořená kopie tak měla postrádat jak 

původní rozměry, tak lokalitu, ve které kdysi stála. 

                                                 
38 EVROPSKÝ PARLAMENT. Zpráva o trojrozměrném tisku jakožto výzvě v oblastech práv duševního vlastnictví 
a občanskoprávní odpovědnosti (2017/2007(INI)), Evropský parlament [online]. 26. 06. 2018, [cit. 2019-01-31]. 
Dostupné z: www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0223_CS.html 
39 Rozhovor s Ladislavem KRNINSKÝM, sochař a restaurátor působící v Jindřichově Hradci. 
Jindřichův Hradec, 15. 04. 2019. 
40 HUDEC, Adam. Socha plukovníka nahradí pomník Smetany. Jindřichohradecký deník [online]. 09. 01. 2018, 
2018 [cit. 2021-8-6]. Dostupné z: jindrichohradecky.denik.cz/zpravy_region/socha-plukovnika-nahradi-pomnik-
smetany-20180109.html 
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24. května 2018 město vypsalo výzvu „k podání nabídky na veřejnou zakázku zadávanou 

mimo režim zákona - Obnova Švecova pomníku, Jindřichův Hradec… Rozsah prací je uveden 

v projektové dokumentaci k provedení stavby se soupisem prací a výkazem výměr Ing. arch. 

Miroslav Hájek – H.Projekt, Václavská 495/II, Jindřichův Hradec, číslo zakázky 1162/17, 

z 5/2018.“41 Jedná se o stejnou architektonickou kancelář, která stála za rekonstrukcí 

Švecových kolejí v 90. letech, v rámci níž se o umístění sochy již uvažovalo. Předmětem 

zakázky byla pouze úprava prostranství a příprava žulového bloku jako soklu pro plánovanou 

sochu. Otázkou ale zůstávalo, jakým způsobem se radnice rozhodne sochu realizovat.  

Miroslav Hájek 15. dubna 2019 v telefonickém rozhovoru volbu zvoleného řešení objasnil. 

H. Projekt realizoval studii, do které potřeboval zanést třídimenzionální model plánované 

sochy. Aby byla socha ve vizualizacích pokud možno co nejvíce věrohodná, rozhodl se 

Miroslav Hájek malý sádrový model původního Švecova památníku v Muzeu 

Jindřichohradecka naskenovat technologií 3D skeneru a potřebná data tak získat. Jak ale 

zjistil, muzeum takovou technikou nedisponovalo. To ho vedlo k pátrání, kdo by tomuto 

technologickému požadavku mohl vyhovět. Následně oslovil firmu Tredi technology, s. r. o., 

z Plané nad Lužnicí, která se 3D technologií přímo zabývá a požadovaný skener měla 

k dispozici. Během konzultace firma Tredi technology, s. r. o. nabídla, že vytvořený digitální 

model je schopna také vytisknout ve velikosti cca 1,8 metru za cenu kolem 350 tisíc korun.  

O této nabídce poté projektant informoval zástupce samosprávy v Jindřichově Hradci, 

pravděpodobně odbor rozvoje MěÚ Jindřichův Hradec, který realizaci zajišťoval. S 3D 

technologií měl veřejný prostor Jindřichova Hradce jistou zkušenost. Jedná se o mediálně 

vděčné téma, protože jde o nový, moderní přístup prostorové tvorby a díla tak nabízejí jistou 

exkluzivitu. Z posledních let lze zmínit vánoční výzdobu veřejného prostoru ve formě 

vytištěných plastových andělů, takzvané Jinohrátky,42 které zřizovalo Muzeum 

Jindřichohradecka. Zástupci samospráv se tedy s touto technologií setkali, a možná i proto jim 

pro vzniklou situaci přišla zajímavá. Návrh byl přijat. Situace se následně řešila standardní 

legislativní cestou skrze vypsání veřejné zakázky malého rozsahu, v rámci níž byly osloveny 

tři vybrané firmy. Zakázku získala Tredi technology, s. r. o., která technologické řešení, na 

které se sama specializuje, navrhla a iniciovala. Zmíněná firma si následně v Muzeu 

                                                 
41 Městský úřad Jindřichův Hradec. Archiv veřejných zakázek. jh.cz, Obnova Švecova pomníku, Jindřichův Hradec 
[online]. ©2011 [cit. 2019-04-17]. Dostupné z: www.jh.cz/filemanager/files/file.php?file=380769 
42 HUDEC, Adam. Andělé nad Panskou rozčísli Hradec vejpůl. Jindřichohradecký deník [online]. 04. 12. 2018, 
2018 [cit. 2021-8-6]. Dostupné z: jindrichohradecky.denik.cz/zpravy_region/andele-nad-panskou-rozcisli-
hradec-vejpul-20181204.html 
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Jindřichohradecka sádrový model nasnímala a získala tak jeho digitální kopii. Tuto kopii 

zvětšila a nechala vytisknout. Miroslav Hájek nicméně do své studie požadovaný 

třídimenzionální scan v potřebném detailním rozlišení nezískal. Data mu byla ze strany Tredi 

Technology, s. r. o., nabídnuta k odkoupení, jako majetek firmy. S postupem ale nesouhlasil. 

26. října 2018 byla vytištěná zvětšenina sádrového modelu v Jindřichově Hradci slavnostně 

odhalena. Na místě stojí 1,8 metru vysoký výtisk z ABS plastu. Ač bylo dle zjištění historika 

umění Jakuba Valáška původní dílo ze žuly vylomené v blízkém Mrákotíně,43 výtisk z ABS 

plastu byl omítnutý a natřený žlutou barvou, aby evokoval pískovec.  Oproti původnímu 

záměru vytvořit kopii dle dostupných materiálů se záměr zmenšoval dvakrát. Z originální na 

životní velikost a z té posléze na zmenšeninu vyhovující rozměrům tiskáren. Ač má figura 

celkem 1,8 metru, značnou část zabral také sokl, na kterém sádrový model stál. Vytištěný 

plukovník Švec tedy měří kolem 1,5 metru a v exteriéru, do kterého je usazen, působí 

groteskním, nepříliš důstojným, dojmem.  

 

FINANCOVÁNÍ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ 

---------- Tredi Technology, s. r. o.  

„Velice často dostávám dotaz: ‚A umíte opravdu vytisknout cokoli?!‘ A já říkám: „ANO, 

akorát musíte vědět jak a z jakého materiálu. A my víme a umíme jak.“44 

Petr Hnojna, manager, Tredi Technology, s. r. o.  

 

Dne 28. listopadu 2018 se do médií vyjádřil tehdejší radní pro rozvoj a dopravu Bohuslav 

Komínek. „Areál kolejí býval kasárnami, které nesly jméno právě po veteránovi z první 

světové války. „I proto jsme se rozhodli pomník umístit právě před budovu. Už delší dobu 

jsme zde měli vybudovaný kruh jako podstavec s tím, že jsme v době rekonstrukce nad tímto 

nápadem uvažovali,“ vysvětlil radní pro rozvoj a dopravu Bohumil Komínek. Autorem 

původní sochy, jež byla za protektorátu stržena, byl Otto Birma, který pod Švecem ve válce 

sloužil. „Výroba sochy včetně úprav plochy okolo ní stála zhruba 300 tisíc korun,“ dodal 

                                                 
43 VALÁŠEK, Jakub. Pomník plukovníka Josefa Jiřího Švece. Hradec žije! [online].  
13. 08. 2020 [cit. 2021-10-17].  
Dostupné z: hradeczije.cz/pomnik-plukovnika-josefa-jiriho-svece-jindrichohradecke-sochy-a-pamatniky-14/ 
44 Tredi technology, s. r. o. [online]. [cit. 2019-4-8]. Dostupné z: www.tredi.cz 
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Komínek.“45 Vladimír Krampera, vedoucí odboru rozvoje MěÚ Jindřichův Hradec, na dotaz 

financování ale ve své odpovědi uvádí finanční náročnost celého projektu v jeho celkovém 

rozsahu. Náklady na výtisk se pohybovaly kolem 400 tisíc korun. Celkové výdaje, zahrnující 

projektové práce a stavební úpravy místa pro osazení sochy, se pak vyšplhaly na 780 tisíc 

korun včetně DPH.46 Na dotaz, proč se město rozhodlo využít technologii 3D tisku jako 

vhodného technologického řešení, reagoval Vladimír Krampera v emailové korespondenci ze 

dne 1. března 2019: „Návrh zhotovení sochy z plastu vzešel od Československé obce 

legionářské a byl dopracován ve spolupráci zadavatele a projektanta na základě existence 

modelu původní sochy.“47 Jeho odpověď je ale v rozporu s vyjádřením Československé obce 

legionářské, která takové tvrzení v telefonickém rozhovoru vedeném 15. dubna 2019 

dementovala. Snaha obnovit památník zde od Československé obce legionářské skutečně 

byla. Jak Miloslav Sviták, který je jedním z hlavních iniciátorů z řad veřejnosti, tak sekretariát 

Československé obce legionářské ale odmítají jakékoli další zapojení, či iniciaci zvoleného 

technologického provedení. S podobou sochy byli seznámeni až zpětně. 

Konečné rozměry vytištěné rozmnoženiny byly s největší pravděpodobností definovány 

firmou Tredi Technology, s. r. o., která je uzpůsobila rozměrům tiskáren, jež měla pro svou 

zakázku k dispozici. Pokud by byla socha větší, musela by být složena z většího počtu 

vytištěných segmentů, než je aktuálních šest. Tím by se stala méně stabilní a rostla by 

samozřejmě i finanční náročnost celého projektu. „To znamená, se vlastně na tiskárně, která 

má rozměry 50 na 50 na 50, se vytvořil postupně tisk jednotlivých dílů sochy. Poté se vlastně 

pospojovala… a povrchová úprava je vlastně pískovcový povrch, tak aby byla jako původní 

socha pískovcová. To znamená, takhle je ta socha celá vytvořená. (sic!)“48 Komentoval 

zvolený postup manažer Tredi Technology, s. r. o., Petr Hnojna v regionální 

Jindřichohradecké televizi.  

Realizace sochařského díla, které je určeno pro užití ve veřejném prostoru, vyžaduje odborný 

přístup, který musí počítat s tím, jakým vnějším vlivům, včetně vandalismu, bude dílo 

vystaveno. Birma se specifickými potřebami kamene musel počítat a tomu přizpůsobil 

                                                 
45 Sochu legionáře Švece vyrobili na 3D tiskárně. Stojí na nádvoří v Hradci. iDNES.cz [online].  
28. 11. 2018 [cit. 2021-8-6]. Dostupné z: www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/hradec-svec-3d-
socha.A181127_441823_budejovice-zpravy_epkub 
46 Emailová korespondence s Vladimírem KRAMPEROU, vedoucí odboru rozvoje Městského úřadu Jindřichova 
Hradce. Jindřichův Hradec 01. 03. 2019. 
47 Ibidem. 
48 přepis z rozhovoru pro JHTV - Zpravodajský magazín Jindřichohradecké televize 2. 11. 2018.  
In: Youtube [online]. 05.11.2018 [cit. 2021-04-08].  
Dostupné z: youtu.be/EBuyQ4ZZxnU. Kanál uživatele Kanál 54 - skupina městských televizí. 
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i finální sochu. Model ale takové přizpůsobení nepotřebuje, protože se většinou vytváří pouze 

v pomocném materiálu a v malém měřítku. Pokud dílo realizujeme do jiného materiálu, než 

ve kterém bylo původně vytvořeno, narušujeme tím jeho integritu. Přesto existují materiály, 

které dokáží původní materiál velice schopně imitovat. V sochařství jsou to například různé 

druhy pryskyřic, které se často používají například v restaurátorství. Zvolená technologie 

z ABS plastu mezi ně ale nepatří. 

3D tisk zažívá v posledních letech rozsáhlý vývoj a díky snadné dostupnosti i značnou 

popularitu u široké veřejnosti. Uplatnění je široké od zdravotnictví po design. Tato 

technologie má samozřejmě své místo i v umělecké produkci. Jako příklad lze uvést ateliér 

Sochařství 1 na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně, kde s ní systematicky pracují. Dokáží 

se díky ní realizovat sochy, které by jen těžko bylo možné jinou metodou vytvořit. Příkladem 

mohou být realizace Tomáše Medka či Michala Gabriela, jež se svou technicistní specifičností 

dají velmi dobře definovat. Oba sochaři 3D tisk používají jako technologii na tvorbu modelů, 

které jsou mezikrokem k finálnímu řešení pro sochy v exteriéru. Mezi jejich díly najdeme ale 

také menší, pro které je 3D tisk finální. Tato díla ale nejsou určena pro exteriér. ABS a PSL 

plasty jsou totiž jako finální materiál do exteriéru nevhodné. Důvodem je především UV 

záření, kterému tyto plasty nevyhnutelně podléhají. Druhým důvodem je materiálová 

odolnost. V případě sochy Švece je jasně patrné, že již po menším vyvinutí síly lze sochu bez 

problémů svrhnout nebo zlomit. Výtisk v sobě totiž neobsahuje žádnou pevnou konstrukci, 

která by jej držela pohromadě.  

Hlavní výhoda, kterou tato technologie poskytuje, je možnost dokonalé kopie původního 

objektu. V tomto případě původního tvaru sádrového modelu. Za tuto výhodu zadavatel 

zaplatil 400 tisíc korun, aby ji následně nechal skrýt za vrstvou omítky. Po takovém kroku 

všechny detaily mizí pod vrstvou stěrky. Aktuální omítnutá podoba tak mohla být řešena 

jakýmkoli jiným, trvanlivějším, sochařským způsobem. Důvod tohoto sebepopření je ale 

pravděpodobně jediný. Ochrana plastu před povětrnostními podmínkami počasí, či jen 

z estetického hlediska. Oproti kamennému bloku socha plukovníka Švece z plastu esteticky 

v exteriéru ve výsledku nemůže obstát. Ač ABS plast patří k těm kvalitnějším materiálům 

a omítnutí může na čas skrýt změny materiálu způsobené jeho vystavením venkovním 

podmínkám, platí, že se nejedná o vhodný materiál a postup nebyl konzultován s odborníky. 

Ladislav Krampera ale odpovídá, že postup byl konzultován s pracovníky památkové péče 

a s Československou obcí legionářskou. Národní památkový ústav ovšem na dotaz odborné 

konzultace reagoval slovy Ing. arch. Naděždy Pálkové (vedoucí odboru péče o památkový 
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fond) takto: Jelikož se nejednalo a nejedná o kulturní památku ve smyslu zákona č. 20/1987 

Sb., vyjádřil se NPÚ ÚOP Č. Budějovice (ing. Hana Novotná) 11. května 2018 pouze k jeho 

umístění, neboť pozemek, kde měl být pomník postaven, se nachází v ochranném pásmu 

městské památkové rezervace Jindřichův Hradec (ochranné pásmo MPR bylo stanoveno 

rozhodnutím ONV Jindřichův Hradec, č.j. 1778/404/5-87 kul., 10. 12. 1987), a to v pohledové 

vzdálenosti od vlastní MPR J. Hradec. S ohledem na současný stupeň poznání historického 

vývoje města lze konstatovat, že památkové hodnoty ochranného pásma MPR Jindřichův 

Hradec vytváří zejména urbanistická struktura pásma určeného dochovanou historickou, 

půdorysnou a hmotovou skladbou a výškovou konfigurací zástavby, jejím měřítkem, 

charakterem interiérů; dále je tvoří charakteristické siluety městské památkové rezervace 

a komponenty přírodně-krajinářské.  

Dotčená parcela se nachází v ochranném pásmu MPR Jindřichův Hradec. Je v pohledovém 

kontaktu s vlastní památkovou rezervací, ale osazení repliky sochy nemá negativní dopad na 

památkové hodnoty rezervace. Navrhovaný záměr není v rozporu se zásadami památkové 

péče a jeho realizace je z tohoto ohledu, tedy ve vztahu k MPR J. Hradec a jeho 

ochrannému pásmu, možná. K ostatním, Vámi zaslaným otázkám nemáme potřebné 

informace, nebo jsou určeny pro experty z oblasti soudního znalectví či autorského práva. 

Nám se k nim v rámci působnosti památkového zákona č. 20/1987 Sb. nepřísluší 

vyjadřovat.“49 Ostatní dotazy týkající se stanoviska NPÚ pro zvolený postup, volbu 

materiálu, hodnocení celkového dojmu, nebyly zodpovězeny.  

Z odpovědi ale vyplývá, že ke zvolenému technologickému provedení se NPÚ v rámci 

konzultací nevyjadřoval. Československá obec legionářská spolupráci dementovala již ve 

zmíněném telefonátu. Technologicko-sochařské řešení tak nebylo s nikým, kromě projekční 

kanceláře a firmy Tredi Technology, s. r. o., odborně řešeno. Zadavatel, který nese 

odpovědnost za nakládání s veřejným rozpočtem, by tak odbornou konzultaci z hlediska 

zvoleného materiálu neměl podceňovat. 

NPÚ ale v dopise uvádí, že „z principu podporuje rehabilitaci a rekonstrukci historicky 

a objektivně doložených hodnotných úprav staveb, maleb nebo sochařských děl. Podmínkou 

je, že zamýšlená realizace nebude mít dopad na další památkové hodnoty (například daného 

území) a že je podložena výsledky relevantního průzkumu, zejména restaurátorského 

(stratigrafie, sondážní a technologický průzkum), archivního a ikonografického (mapy, plány, 
                                                 
49 Emailová korespondence s Naděždou PÁLKOVOU, vedoucí odboru péče o památkový fond v územně 
odborném pracovišti Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích. Jindřichův Hradec 15. 04. 2019. 
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stavební výkresy, architektonické a výtvarné návrhy, staré fotografie, pohlednice, grafika, 

obrazy).“50 Takový restaurátorský průzkum ale nebyl realizován, protože zvolený postup 

tomu odporuje a město by ho v odpovědi zmínilo. Jako příklad pozitivní praxe NPÚ uvádí 

rekonstrukci památníku osvobození (stavitel Pavel Šlemar, 1933) ve Čkyni.51 Ten se po 

rekonstrukci odhalil také při výročí 100 let republiky.  

Soudní znalkyně na obor výtvarné umění, Mgr. Hana Dobešová se specializací movitostí, 

specificky volného výtvarného a užitého umění, na základě vizuálního posouzení a dodaných 

informací potvrdila, že se v žádném případě nejedná o výtvarné dílo a jako objekt je výtisk 

plukovníka. Švece bezcenný. „Na takový objekt by Vám žádný soudní znalec znalecký 

posudek neudělal.“52 konstatovala Hana Dobešová v rozhovoru, který se znalkyní ve Stráži 

nad Nežárkou vedl autor této práce. 

 

PRÁVNÍ POHLED 

---------- autorský zákon  

„Vzhledem k tomu, že byl využit model v majetku Muzea Jindřichohradecka, 

další otázky se neřešily.“53 

Ladislav Krampera, vedoucí odboru rozvoje MěÚ Jindřichův Hradec 

 

Na celé realizaci je poměrně zarážející, s jakým postojem se k dílu přistupovalo. Již samotná 

idea kopie modelu je zcestná. Model má jasně danou funkci, kterou jako objekt splňuje. 

Nemůže být prezentován jako výsledné dílo ve veřejném prostoru. Nasnímáním a pouhým 

technicistním zvětšením modelu vzniká simulakrum. Zničený Birmův originál zcela jistě 

obsahoval celou řadu realistických detailů, jež nám tato zvětšenina jednoduše není schopna 

poskytnout. Zvláště pak, přetřeme-li ji další vrstvou, která vše skryje. Budeme-li na dílo 

hledět na základě posouzení dle zákona č. 121/2000 Sb., (autorský zákon, dále jen AZ), 

                                                 
50 Ibidem 
51 DROZDA Jakub, GAŽI Martin, LAVIČKA Roman, OURODOVÁ-HRONKOVÁLudmila, ŠNEJD Daniel. Pomníky Velké 
války, Pomníky s legionářskou tematikou, Národní památkový ústav [online] 2018, [cit. 2019-04-07].  
Dostupné z: www.npu.cz/uop/ceske-budejovice/vystavy/2018-vystava-pomniky-velke-
valky/Panely_Vystava_Pomniky_Velke_Valky_Na_Jihu_Cech_2018.pdf  
52 Rozhovor s Hanou DOBEŠOVOU, soudní znalkyně se specializací movitostí, specificky volného výtvarného 
a užitého umění. Stráž nad Nežárkou 13. 04. 2019.  
53 Emailová korespondence s Vladimírem KRAMPEROU, vedoucí odboru rozvoje Městského úřadu Jindřichova 
Hradce. Jindřichův Hradec 01. 03. 2019. 
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najdeme zde několik paragrafů, které se této situace týkají. Otázku autorských práv autora 

původního díla se ale město, dle Ladislava Krampery, rozhodlo v projektu z důvodu 

vlastnictví neřešit. 

Takový přístup ale není v případě nakládáním s dílem akceptovatelný. Socha představuje dílo 

dle § 2 odst. 1 AZ a je tedy chráněna autorským zákonem. „Autorské právo a vlastnictví věci 

(uměleckého díla) jsou dvě zcela odlišné věci. Město nabývá autorské dílo do vlastnictví 

zpravidla na základě smlouvy o dílo, kupní či darovací smlouvy v závislosti na způsobu jeho 

pořízení. Vlastník uměleckého díla automaticky s jeho pořízením nenabývá autorská práva 

k dílu (jejich držitelem je nadále autor díla, příp. dědicové). Vlastník díla – hmotného 

předmětu, jehož prostřednictvím je autorské dílo vyjádřeno, je vlastníkem ve smyslu 

občanského zákoníku, nikoli nositelem autorských práv.“54 Co s dílem dělat lze, definuje 

licenční smlouva. V tomto konkrétním případě jde o možnost dílo specifickým způsobem 

rozmnožovat. Je otázkou, zda autor se zástupci samosprávy před bezmála sto lety takovou 

smlouvu sepisoval a myslel v ní na otázku rozmnoženin svého díla. Otázku nových 

technologií ale jistě nezohledňoval. I kdyby ale vlastník právo na tvorbu rozmnoženin měl, 

nemůže a nesmí je pořizovat dehonestujícím způsobem, jak se tomu stalo v tomto případě.55 

Komentář k ustanovení § 11 AZ stanoví, že „Mezi osobnostní práva autora patří právo na 

nedotknutelnost díla. To znamená, že bez svolení autora nemůže nikdo jakkoli zasahovat do 

díla (změnit je nebo zpracovat, ale zřejmě také zařadit do souboru a spojit s jiným dílem). 

Uživatel díla pak za žádných okolností nesmí snižovat hodnotu díla, a to ani jde-li 

                                                 
54 MELKOVÁ, Pavla, Kateřina FREJLACHOVÁ a Jakub HENDRYCH. Umělecká díla na veřejných prostranstvích: 
plug-in Manuál tvorby veřejných prostranství hlavního města Prahy. Praha: Institut plánování a rozvoje 
hl. m. Prahy, Kancelář veřejného prostoru, 2018. ISBN 978-80-87931-81-3. S. 73. 
55 Pozn.: V § 11 AZ se dočteme, „Autor má právo na nedotknutelnost svého díla, zejména právo udělit svolení 
k jakékoli změně nebo jinému zásahu do svého díla, nestanoví-li tento zákon jinak. Je-li dílo užíváno jinou 
osobou, nesmí se tak dít způsobem snižujícím hodnotu díla. Autor má právo na dohled nad plněním této 
povinnosti jinou osobou (autorský dohled), nevyplývá-li z povahy díla nebo jeho užití jinak, anebo nelze-li po 
uživateli spravedlivě požadovat, aby autorovi výkon práva na autorský dohled umožnil.“ Sochy plukovníka Švece 
se týká také bod pátý. „Po smrti autora si nikdo nesmí osobovat jeho autorství k dílu. Dílo smí být užito jen 
způsobem nesnižujícím hodnotu díla. Je-li to obvyklé a nejde-li o dílo anonymní, musí být při jeho užití uveden 
autor. Ochrany se může domáhat i po zániku majetkových práv osoba autorovi blízká, právnická osoba 
sdružující autory nebo příslušný kolektivní správce.“  
Zdroj: ČESKÁ REPUBLIKA. O právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů (autorský zákon). In: 121/2000 Sb.. 2000, Sbírka zákonů České republiky.  
Dostupné také z: www.mkcr.cz/predpisy-zakonu-709.html 
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o oprávněné užívání. To znamená, že ani oprávněný uživatel nesmí dílo užívat 

dehonestujícím způsobem, nesmí docházet k jeho znetvoření, zkomolení a podobně.“56 

Autor původní sochy, Otto Birma, zemřel před 66 lety. Obecně v tomto případě platí nepsané 

pravidlo, ‚kde není žalobce, není soudce‘. Finální rozsudek, zda dílo skutečně dehonestováno 

bylo, by mohl určit pouze soud. V takovém případě by Birmovo dílo muselo být chráněno dle 

zákona a podnět by musela podat osoba autorovi blízká či kolektivní správce. 

Využití 3D tisku je v současné době na vzestupu a právo se tak setkává s otázkami, pro které 

často není precedent. Otázka 3D tisku a duševního vlastnictví se tak stala tématem jednání 

Evropského parlamentu, který v červenci roku 2018 přijal usnesení, ve kterém se mimo jiné 

píše. „Již v současnosti se před námi otvírá mnoho způsobů, jak řešit otázky týkající se práv 

duševního vlastnictví a občanskoprávní odpovědnosti. Měli bychom vytvořit globální databázi 

vytisknutých předmětů s cílem kontrolovat reprodukce trojrozměrných předmětů chráněných 

autorským právem? Měli bychom se zaměřit na právní omezení počtu kopií trojrozměrných 

předmětů pro osobní potřebu s cílem zabránit nezákonnému kopírování? Měli bychom zavést 

daň z 3D tisku s cílem kompenzovat škodu, která držitelům práv duševního vlastnictví vznikne 

kopírováním 3D předmětů pro osobní potřebu? Žádné z těchto řešení není samo o sobě 

uspokojivé.“57 Tato technologie tak v současnosti prochází překotným vývojem a právní 

pohled se bude muset stejně tak rychle přizpůsobovat.  

Dílo, které bylo městem Jindřichův Hradec pro účel skenování využito, leží ve sbírkách 

Muzea Jindřichohradecka. Role muzea je v tomto případě jasná. O díla a předměty, jež jsou 

v jeho správě, náležitě pečovat. Na první pohled se jeví, že role Muzea Jindřichohradecka se 

v celé věci vyskytuje pouze ve formálním poskytnutí modelu pro 3D sken. Dalším způsobem 

se podle vyjádření ředitele Muzea Jindřichohradecka v emailové korespondenci ze dne 

15. dubna 2019 muzeum v celé záležitosti neangažovalo. „Předesílám, že nejsem právník; 

práva autora jsou pro muzeum samozřejmě důležitá, a pokud muzeum realizuje rozmnoženiny 

nějakého díla, tak si tuto otázku hlídá; zda autor rozmnoženiny modelu sochy plk. Švece či 

zadavatel tento problém řešili, nevím.“58 Povolené vytvoření rozmnoženiny nebylo tedy 

právně řešeno a Muzeum se v tomto konkrétním případě spoléhalo na neerudovaný postup 
                                                 
56 CHALOUPKOVÁ, Helena. Autorský zákon: komentář. 5. vydání. Praha: C.H. Beck, 2017.  
ISBN 978-80-7400-671-5. 
57 EVROPSKÝ PARLAMENT. Zpráva o trojrozměrném tisku jakožto výzvě v oblastech práv duševního vlastnictví 
a občanskoprávní odpovědnosti (2017/2007(INI)), Evropský parlament [online]. 26. 06. 2018, [cit. 2019-01-31]. 
Dostupné z: www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0223_CS.html 
58 Emailová korespondence s Jaroslavem PIKALEM, ředitel Muzea Jindřichohradecka.  
Jindřichův Hradec 15. 04. 2019. 



38 
 

městského úřadu Jindřichova Hradce. V celém procesu se tak nekladl žádný důraz na ochranu 

autora díla. Instituce, která dílo má ve své péči a vlastnictví, měla ale takový dohled 

vyžadovat a v případě, kdy by usoudila, že výsledek jde proti zájmům autora, poskytnutá data 

ze 3D snímání nepovolit k užití. Takové posouzení je pro muzeum nadstavbou. I od 

regionálního muzea by se ale dala očekávat. Na otázku, jak hodnotí celkový výsledek 

realizace tisku sochy plk. Švece, Jaroslav Pikal odpověděl: „Každé hodnocení uměleckého 

díla je subjektivní, takže se mu radši vyhnu, nicméně obecně platí, že realizace rozmnoženiny 

díla podle mnohem menšího modelu mívá obvykle nějaké problémy; čistě osobně bych v tomto 

případě dal přednost tradičnějšímu řešení.“59 Pokud vezmeme v úvahu všechny 

zainteresované strany, je právě Muzeum Jindřichohradecka tou institucí, která byla v celém 

procesu, společně s NPÚ, nejerudovanější, a měla tak na chystané nakládání s cizím dílem 

upozornit, případně město odkázat na nutnost odborné spolupráce. Nelze poskytovat přístup 

ke kopírování děl v dobré víře, že organizátor plánované akce se k tomuto konkrétnímu dílu 

bude chovat podle náležitých předpokladů. Odborné stanovisko by Muzeum 

Jindřichohradecka zcela jistě bylo schopno poskytnout. Erudovaných odborníků má tento 

ústav dostatek.  

  

                                                 
59 Ibidem. 
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b/ SOCHY PRO BRNO / BRNO ART OPEN ---------- Brno 

 

POZADÍ VZNIKU  

---------- Sochy pro Brno 

„Sochy sestoupí z piedestalů a vmísí se mezi lidi…“60 

Roman Onderka, primátor města Brna v letech 2006–2014 

 

„Umisťování výtvarných objektů do veřejného prostoru je v našich současných městech 

dlouhodobým problémem. Na jedné straně nedostávají dostatek příležitosti hodnotná díla, na 

straně druhé je veřejný prostor často lehkomyslně věnován dílům nekvalitním. Přitom největší 

cenu má právě poskytnutý veřejný prostor, který by měl být dáván jen střídmě a se 

zodpovědností za každé dílo.“61 píše architektka Pavla Melková na úvod svého pojednání 

o roli výtvarného díla ve veřejném prostoru v knize Manuál monumentu. Ne vždy to ale platí 

a výjimkou může být město Brno, které se od roku 2005 aktivně snaží se sochařstvím ve 

veřejném prostoru města pracovat. 

„Když za mnou lijec bronzu a cizelér Jaromír Gargulák přišel s návrhem proměnit Brno na 

několik jarních týdnů v galerii pod širým nebem, dlouho jsem neváhal. Sochy sestoupí 

z piedestalů a vmísí se mezi lidi… Došlo mi, že ten projekt může být výjimečný. A nadchlo mě, 

že ten projekt může být ‚náš‘.“62 napsal k pozadí vzniku tehdejší primátor města Brna Roman 

Onderka v prvním katalogu výstavy Brno Art Open v roce 2008.  

Brněnská radnice v tu dobu ale s veřejným prostorem a sochou v něm již pracovala a navázala 

tak na projekt Sochy pro Brno, který, jak napsal tehdejší ředitel Moravské galerie v Brně 

Marek Pokorný v katalogu Brno Art Open v roce 2008, „rehabilituje odvahu vstoupit do 

veřejného prostoru tradičním způsobem, ale přitom zcela současně, tedy projektem série soch 

věnovaných významným osobnostem spjatým s kulturním a společenským životem města 

Brna.“63 Tento projekt schválila Rada Města Brna na své 129. schůzi 22. prosince. 2005.64 

                                                 
60 Brno Art Open 2008. Dům umění města Brna [online]. [cit. 2021-10-14].  
Dostupné z: www.dum-umeni.cz/data/galleries/227/katalog/Katalog.pdf. S. 18. 
61 BARTLOVÁ, Anežka. Manuál Monumentu. V Praze: UMPRUM, 2016. ISBN 978-80-87989-04-3S. 85. 
62 Brno Art Open 2008. Dům umění města Brna [online]. [cit. 2021-10-14].  
Dostupné z: www.dum-umeni.cz/data/galleries/227/katalog/Katalog.pdf. S. 18. 
63 Ibidem. S. 25. 
64 Zápisy z Rady města Brna: Zápis z RMB č. R4/129. Oficiální web statutárního města Brna [online].  
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„Projekt by měl být realizován v rozmezí jednoho desetiletí. Ročně by tak měly vzniknout 

jedna až dvě sochařské práce. Investorem by mělo být statutární město Brno. Požadavky na 

finance představují 1 až 2 miliony Kč ročně. Výtvarný návrh by měl vzejít z kombinované 

výtvarné soutěže – veřejné a pro vyzvané autory. O výsledcích soutěže rozhodne odborná 

porota, která vítězný návrh doporučí ke schválení Radě města Brna.“65 Mezi umělci, které by 

bylo pro projekt vhodné oslovit, popis projektu uvádí jména jako Michal Gabriel, Jaroslav 

Koléšek, Roberto Longo, Jiří Sobotka, Juraj Čarný, Jozef Jankovič, Marius Kotrba, Nikos 

Armutidis, Petr Lysáček, Jaroslav Róna, David Černý a Josef Daněk.  

Návrh projektu také obsahoval seznam plánovaných monumentů – osob, kterým mají být díla 

věnována: Zelný trh – Mozart, Dvořákova ulice – Leoš Janáček, Poříčí – Josef Dobrovský, 

Mendlovo náměstí – Gregor Mendel, ulice Černopolní – Mies van der Rohe, Moravské 

náměstí – Erich Wolfgang Korngold, Hybešova ulice – Hugo Haas, lékařská fakulta 

Masarykovy univerzity – Ernst Mach, Jakubské náměstí – Jiří Mahen, Kounicova ulice – 

Adolf Loos, Vaňkovka – Friedrich Wannieck, Náměstí svobody – Jean Louis Raduit de 

Souches. Do roku 2020 byla například realizována díla upomínající Wolfganga Amadea 

Mozarta (2006), Thomase Alvu Edisona (2007), Jana Skácela (2015), Martina Středu (2018), 

Adolfa Loose (2018). 

Jako příklad lze uvést dvě díla, která v rámci projektu Sochy pro Brno vznikla do doby 

oslovení tehdejšího primátora Romana Onderky umělcem Jaromírem Gargulákem. První 

sochou, která v tomto cyklu mezi lety 2006-2007 vznikla, byla socha Wolfganga Amadea 

Mozarta.66 „Rozhodnutí věnovat první z řady sochařských děl osobnosti W. A. Mozarta 

zohledňuje 250. výročí narození umělce, které si v roce 2006 připomíná celý kulturní svět, ale 

i přímou historickou souvislost, neboť Mozart v Brně v roce 1767 koncertoval. Tato 

skutečnost měla vliv i na rozhodnutí, situovat sochu před průčelím budovy divadla Reduta, 

kde rakouský skladatel prokazatelně vystoupil.“67 Soutěž se vypsala 16. května 2006 

a přihlásilo se do ní celkem 14 umělců. Mezi radnicí oslovené sochaře patřil sochař Nikos 

Armutidis, Michal Gabriel, Jiří Sobotka, Jan Ambrůz, Kurt Gebauer a Jiří Marek. 

                                                                                                                                                         
22. 12. 2005 [cit. 2021-8-11]. Dostupné z: www.brno.cz/sprava-mesta/dokumenty-mesta/zapisy-z-rady-mesta-
brna/?cislo=1576&rok=2005&dokument=2&platnost=1 
65 Popis projektu Sochy pro Brno. Brno, 2005. 
66 Zápisy z Rady města Brna: Zápis z RMB č. R4/146. Oficiální web statutárního města Brna [online].  
01. 06. 2006 [cit. 2021-8-11]. Dostupné z: www.brno.cz/sprava-mesta/dokumenty-mesta/zapisy-z-rady-mesta-
brna/?cislo=1636&rok=2006&dokument=2&platnost=1&hledej=sochy 
67 Soutěžní podmínky: výtvarná soutěž (veřejná a pro vyzvané autory) na ztvárnění sochy věnované 
W. A. Mozartovi. Brno, 2006. 
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Sedmičlenná porota68 v čele s tehdejším ředitelem Domu umění města Brna Radkem 

Horáčkem jako vítěze zvolila návrh Kurta Gebauera, který byl do soutěže vyzván 

organizátorem. Druhé místo obsadil návrh Jiřího Sobotky. Třetí cena nebyla udělena. „Celá 

řada lidí samozřejmě vyhledává soutěže. Ale je to spíše pro studenty a zoufalce. Třeba 

architektonické ateliéry, které jsou dobré a mají jméno, bývají často vyzývány. Tento způsob 

soutěže vyzvaných i libovolných zájemců je asi nejideálnější.“69 odpovídal Gebauer novináři, 

že byl jedním z oslovených autorů a do soutěže se nepřihlásil sám. Bronzová figurální plastika 

malého rozverného dítěte s dospělým obličejem, parukou a jedním andělským křídlem stojí na 

tehdejším klavichordu. Figura v rozletu, typická pro Gebauerovu tvorbu, se „vznáší“ na tři 

metry vysokém kamenném sloupu u divadla Reduta na Zelném trhu. „Zaujalo mě, že Mozart 

v Redutě hrál jako jedenáctileté dítě. A byl přitom tak trošku i klaun. Tatínek Leopold obě své 

zázračné děti vozil jako živou atrakci pro pobavení vysoké šlechty. Mozart navíc celý život 

myšlenkově i politicky balancoval. Fungoval jako hudební virtuóz a je zároveň symbolem 

přelomu epoch. Přelomu, který v hudbě razantně dotahoval Beethoven... Socha bude stát 

milion a půl. Kolik z toho činí váš autorský honorář? Sto tisíc jsem získal za vítězný návrh. 

V rozpočtu jsem se musel vejít právě do půl druhého milionu. Za přípravné práce, za model 

jedna ku jedné, na který si musíte najmout a zaplatit lidi, za autorský a stavební dozor získám 

asi třetinu té částky. Největší část jde samozřejmě na kámen a odlití do bronzu.“70 

Druhým příkladem realizovaného díla je „Pocta Edisonovi.“71 Soutěž byla vypsána 

13. července 2007. Na zpracování návrhů dostali oslovení umělci čas do 27. září 2007. Soutěž 

byla jednokolová, kombinovaná. Vyzváno bylo 7 umělců, Nikos Armutidis, Tomáš Medek, 

Michal Gabriel, Pavel Korbička, Jiří Sobotka, Jan Ambrůz a Marius Kotrba. Vyzvaným 

umělcům připadalo skicovné v hodnotě 30 000 Kč. Přihlásit se mohla ale také široká veřejnost 

                                                 
68 Pozn.: Řádní členové poroty závislí: PhDr. Richard Svoboda, primátor města Brna, Ing. Jan Holík, 1. náměstek 
primátora města Brna, Mgr. et Mgr. Martin Reissner, vedoucí Odboru kultury Magistrátu města Brna, Dana 
Filipi, členka Rady města Brna, předsedkyně Komise Rady města Brna pro kulturu. Řádní členové poroty 
nezávislí: PaedDr. Radek Horáček, Ph.D., ředitel Domu umění města Brna, Mgr. Marek Pokorný, ředitel 
Moravské galerie v Brně, Ing. arch. Petr Hrůša, PhDr. Tomáš Pospiszyl. Náhradníci poroty závislí: RNDr. Barbora 
Javorová, členka Rady města Brna, Ing. Vladimír Adam, vedoucí Úseku sociálně kulturního Magistrátu města 
Brna, Stehlíková, členka Zastupitelstva města Brna, místopředsedkyně Komise Rady města Brna pro kulturu. 
Náhradníci poroty nezávislí: PhDr. Pavel Zatloukal, ředitel Muzea umění Olomouc, Mgr. Ing. Ivo Binder, 
Museum Kampa, Praha, Ing. arch. Petr Pelčák, PhDr. Jitka Sedlářová 
69 Sochy pro Brno (Mozart). Urbancentrum Brno [online]. 2006 [cit. 2021-8-11].  
Dostupné z: urbancentrum.brno.cz/vystavy/sochy-pro-brno-mozart/ 
70 MAREČEK, Luboš. Mozart byl přece trochu andílek. MF DNES [online]. 26. 10. 2006 [cit. 2021-8-11].  
Dostupné z: www.pressreader.com/czech-republic/mf-dnes/20061026/282200826416181 
71 Zápisy z Rady města Brna: Zápis z RMB č. R5/030. Oficiální web statutárního města Brna [online].  
28. 06. 2007 [cit. 2021-8-11]. Dostupné z: www.brno.cz/sprava-mesta/dokumenty-mesta/zapisy-z-rady-mesta-
brna/?cislo=1766&rok=2007&dokument=2&platnost=1 
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bez nároku na skicovné. Honorovaná byla první tři místa, uznaná dle volby hodnotící 

komise.72 Ta jako vítěze zvolila dílo od Tomáše Medka, brněnského umělce a pedagoga na 

FaVU VUT v Brně. Druhé místo připadlo pro návrh akad. sochaře Maria Kotrby, třetí pro 

akad. sochaře Michala Gabriela.73 Mezi listopadem 2007 a lednem 2008 pak byla s návrhy a s 

celkovým výsledkem seznámena veřejnost skrze výstavu odevzdaných návrhů. Socha je 

umístěna na Malinovského náměstí od roku 2010, kdy byla slavnostně odhalena. Samotná 

výroba nicméně netrvala tři roky, ale zhruba jeden rok. Umístěna na Malinovském náměstí 

byla až po celkové rekonstrukci zmíněného náměstí. Jedná se o plastiku čtyř vzájemně se 

prolínajících žárovek z nerezové oceli připomínající drobnou polygonovou síť ze 3D 

modelovacích softwarů, ve kterých Medek své sochy často zpracovává. Ostatně odevzdaný 

model, vytištěný na 3D tiskárně, právě z této technologie vycházel. Dílo samotné pak 

odkazuje na první elektricky osvětlené divadlo v Evropě – Mahenovo divadlo. Náklady na 

dílo měly být stejné jako v předešlém příkladu od Kurta Gebauera – 1 500 000 Kč. Rozpočet 

byl ale překročen a 200 000 Kč doplácel sám autor.74 Dílo později architekt Osamu Okamura 

zařadil do výčtu nemonumentálních monumentů dokazující dobrou domácí praxi v knize 

Manuál monumentu. Do roku 2007 město v projektu Sochy pro Brno stihlo realizovat dvě 

sochy, další v letech následných. 

V roce 2007 se ale objevila iniciativa, jak oživit veřejný prostor Brna ještě jiným způsobem. 

V počátcích tohoto nápadu se snadno mohlo zdát, že se celý projekt mohl vyvíjet různými 

cestami, od jednoduché snahy „oživit město“ nekoncepčním souborem uměleckých děl, až po 

profesionální uměleckou přehlídku současného umění, ve specifickém prostředí veřejného 

prostoru Brna (vzorem takové výstavy může být německý Skulptur Projekte v Münsteru). Po 

uplynutí sedmi ročníků BAO je jasné, že se cesta upíná druhou variantou. Ze sedmi ročníků se 

tato práce věnuje třem. První ročník z roku 2008, který se jeví podstatný z důvodu zahájení 

                                                 
72 Pozn.: Řádní členové poroty závislí: RNDr. Barbora Javorová, 1. náměstkyně primátora města Brna, PhDr. 
Mgr. Martin Reissner, vedoucí Odboru kultury Magistrátu města Brna, PhDr. Jiřina Belcredi, členka Rady města 
Brna, předsedkyně Komise Rady města Brna pro kulturu. Řádní členové poroty nezávislí: Mgr. Rostislav 
Koryčánek, ředitel Domu umění města Brna, Mgr. Marek Pokorný, ředitel Moravské galerie v Brně, 
doc. Ing. arch. Petr Hrůša, PaedDr. Radek Horáček, Ph.D., předseda Poradního sboru RMB pro kulturní politiku. 
Náhradníci poroty závislí: Mgr. Jasna Flamiková, členka Zastupitelstva města Brna, Ing. Vladimír Adam, vedoucí 
Úseku sociálně kulturního Magistrátu města Brna, Karel Hledík, člen Zastupitelstva města Brna. Náhradníci 
poroty nezávislí: prof. PhDr. Pavel Zatloukal, ředitel Muzea umění Olomouc, prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc., 
Filozofická fakulta MU, doc. Ing. arch. Petr Pelčák, prof. PhDr. Jan Sedlák, CSc., Fakulta výtvarných umění 
VUT v Brně 
73 Zápisy z Rady města Brna: Zápis z RMB č. R5/040. Oficiální web statutárního města Brna [online].  
16. 10. 2007 [cit. 2021-8-11]. Dostupné z: www.brno.cz/sprava-mesta/dokumenty-mesta/zapisy-z-rady-mesta-
brna/?cislo=1795&rok=2007&dokument=2&platnost=1&hledej=sochy 
74 BARTLOVÁ, Anežka. Manuál Monumentu. V Praze: UMPRUM, 2016. ISBN 978-80-87989-04-3. S. 109 
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snah o vstup do specifického prostředí veřejného prostoru města Brna. Vznikla také umělecké 

rada, jež výběr a koncepci výstavy odborně řídila. Ve třetím ročníku v roce 2011 šlo 

především o prosazení kurátorské pozice pro řízení výstavního konceptu. Kurátor Karel Císař 

zde představil možné alternativy ke konzervativně vnímanému chápání „soch v ulicích“ 

a nabídl teoretický základ „rozšířeného pole“ umělecké teoretičky Rossalind Krauss. Dále se 

práce věnuje poslednímu realizovanému ročníku 2019, který již plně funguje jako autonomní 

umělecké bienále, jemuž byl městem přiznán vlastní statut. Jeho významu se tato práce 

také věnuje. 

 

 

SOCHY V ULICÍCH / BRNO ART OPEN 2008 

---------- Kurátor: Rostislav Koryčánek, Milan Houser, Jana Vránová a František Kowolowski 

„Doufám, že první ročník alespoň naznačí, kde a jak bychom si představovali její budoucnost, 

ačkoli kompromis mezi představou o skutečně aktuální, živé penetraci veřejného prostoru 

uměním a nostalgickou vzpomínkou na sochu jako stabilní, do sebe uzavřenou jednotku je 

v nynější dramaturgii více než patrný.“75 

Marek Pokorný, tehdejší ředitel MG, člen Umělecké rady BAO 

 

Pro pořádání Brno Art Open – Sochy v ulicích byl jako odborný garant radnicí města Brna 

zvolený Dům umění města Brna, jehož je brněnská radnice zřizovatelem. Jak uvádí Rostislav 

Koryčánek, tehdejší ředitel Domu umění, Dům umění již tou dobou s obdobným principem, 

jak uměním aktivně oslovovat širokou veřejnost, pracoval. „Letní měsíce loňského roku 

věnoval tým pracovníků Domu umění města Brna mimo jiné disputacím o dalším směřování 

naší výstavní instituce, spřádání nejbližších plánů, ale i vymezování dlouhodobějších cílů. 

V horizontu příštích několika let jsme se upnuli také k myšlence postupného vytváření 

ideových a organizačních podmínek pro to, aby se v Brně mohla odehrávat setkání umělců, 

jejichž cílem by byly výtvarné intervence do veřejného prostoru. Výtvarné umění by se v tomto 

podání mělo stát médiem pro dialog mezi městem a jeho obyvateli.“76 Organizace přehlídky 

                                                 
75 Brno Art Open 2008. Dům umění města Brna [online]. [cit. 2021-10-14].  
Dostupné z: www.dum-umeni.cz/data/galleries/227/katalog/Katalog.pdf. S. 25. 
76 Ibidem. S. 21. 
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se ale dostala do určitého rozporu, který se odehrával v rovinách představ, co to současná 

socha vlastně může být a jak takovou přehlídku pojmout.  

Řešením pro nalezení kompromisu mezi rozdílnými představami se stalo rozhodnutí o vzniku 

Umělecké rady. Umělecká rada byla společně s Přípravným výborem pro organizační 

zajištění projektu Sochy v ulicích 200877 na dobu určitou (od 1. listopadu. 2007 do 27. června 

2008) jmenována na zasedání Rady města Brna 30. října 2007. Toto rozhodnutí bylo možná 

jedno z nejdůležitějších pro tvorbu prvního ročníku a také ročníky následující. Výběr umělců 

pro první ročník byl Uměleckou radou odsouhlasen ve vzájemné spolupráci Michala Gabriela 

– děkan FaVU v Brně, Milana Housera – umělec, Ivo Kabeláče – architekt a urbanista, Marka 

Pokorného – ředitel Moravské galerie v Brně a Eduarda Schmidta, bývalý rektor Masarykovy 

univerzity v Brně. Funkci kurátora pak naplňovali Rostislav Koryčánek, Milan Houser, Jana 

Vránová a František Kowolowski. Zajímavostí je zde dvojí obsazení Milana Housera v pozici 

kurátora a zároveň člena umělecké rady. Do výběru vystavených umělců se dostalo 

21 autorů.78 Výjimku tvořil Výběr primátora města Brna79, jenž byl poskytnut primátorovi 

Romanu Onderkovi v rámci kompromisu, při jednání o výběru umělců. Tato volba byla 

udělena Jaromíru Gargulákovi, kterého tehdejší primátor města Brna ve svých textech 

zmiňuje a označuje jej za hlavního iniciátora počáteční myšlenky. Celý výběr byl ale 

z důvodu blízkého konání akce pod značným časovým tlakem. To se ve finálním výběru také 

odrazilo neúčastí Jana Ambrůze a Aleše Veselého, kteří účast zprvu potvrdili, ale pro časovou 

náročnost jejich navržené realizace ji zrušili. Z finančních důvodů pak musela odmítnout 

účast řada zahraničních autorů, mezi něž patřili například francouzští umělci Cairo a Amilitos 

Eleftherios, či holandský umělec Hendrik-Jan Hunneman.  

„Záslužné je také osobní zaujetí politických představitelů města, kterým přispěli k uskutečnění 

této akce. Dává totiž příležitost dopracovat postupem času její koncepci do podoby, která 

bude zprostředkovatelem nových pohledů na Brno a inspirací, jak jeho prostředí zkvalitnit 

a obohatit.“80 píše Koryčánek v úvodním katalogu a naráží tak na jeden ze základních 

předpokladů úspěchu, možnost nastavení přehlídky z odborného uměleckého pohledu, bez 

                                                 
77 Pozn.: RNDr. Barbora Javorová, PhDr. Jiřina Belcredi, Jiří Morávek, PhDr. Mgr. Martin Reissner, PhDr. Mojmír 
Jeřábek, Mgr. Rostislav Koryčánek, Ing. Jaromír Gargulák, Mgr. Jaroslav Hamža 
78 Pozn.: Jiří David, Peter Demek (SVK), Eva Eisler, Pavel Hošek, Jozef Jankovič (SVK), Ladislav Jezbera, Pavel 
Korbička, Marius Kotrba (SVK), Hans Kupelwieser, Vojtěch Míča, Michal Moravčík (SVK), Jiří Petrbok, Lukáš 
Rittstein, Jaroslav Róna, Čestmír Suška, Vladimír Škoda, Pavel Tasovský, Benedikt Tolar, Lubomír Typlt, Simon 
Wachsmuth (GER), Petr Zubek 
79 Pozn.: Jaromír Gargulák 
80 Brno Art Open 2008. Dům umění města Brna [online]. [cit. 2021-10-14].  
Dostupné z: www.dum-umeni.cz/data/galleries/227/katalog/Katalog.pdf. S. 23. 
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politického nátlaku a s politickou spoluprací. Ostatně jde o projekt reagující na veřejný 

prostor, participace města na projektu je jedna z nejdůležitějších, jak se ostatně ukazuje 

i v ročnících následujících. Zároveň ve svém textu upozornil na nutnost dopracování 

koncepce pro další ročníky.  

Dne 18. března 2008 Rada města Brna souhlasila na své schůzi s uskutečněním výstavy Brno 

Art Open.81 Vernisáž výstavy proběhla v pátek 23. května v Denisových sadech a celý projekt 

trval do 27. června 2008. Výstava byla realizovaná jako součást projektu „Brno – město 

uprostřed Evropy“, festivalu zaměřeného především na konání mezinárodní soutěže 

a přehlídky ohňostrojů Ignis Brunensis. Na zmíněné schůzi také na vlastní žádost rezignoval 

Jaromír Gargulák z funkce člena přípravného výboru projektu Sochy v ulicích - Brno Art 

Open '08. Dále bylo také odsouhlaseno: 

Rada města Brna „souhlasí se záměrem realizace projektu (výstavy) „sochy v ulicích – Brno 

art open ’08 v termínu od 23. 5. 2008 – 27. 6. 2008; 

- se zařazením díla Michala Moravčíka „90. výročí“82 do výstavního souboru mimo určené 

lokality, a se záměrem úplatného nabytí díla do vlastnictví statutárního města Brna za účelem 

jeho trvalého umístění v prostoru před vilou Tugendhat;  

- s realizací díla Hanse Kuppelwiesera „Bublina“, za předpokladu finanční účasti sponzora 

a se záměrem bezúplatného nabytí díla do vlastnictví statutárního města Brna za účelem jeho 

trvalého umístění na nádvoří Domu pánů z Kunštátu.“83 

Odsouhlasen byl také logotyp projektu, celkový seznam autorů a děl, která byla vybrána 

Uměleckou radou a seznam vybraných lokalit pro pořádání výstavy. V tomto ohledu byl první 

ročník poměrně progresivní. Bylo zde odhlasováno trvalé umístění rovnou dvou výtvarných 

děl do veřejného prostoru, což v letech následujících nebylo pravidlem. Jde o specifickou 

možnost, jak umisťovat výtvarná díla do veřejného prostoru, často s jiným výsledkem, než 

jakým jsou například již dvě zmíněná díla z projektu Sochy pro Brno od Tomáše Medka 

a Kurta Gebauera. První ročník se inspiroval například z obdobného projektu Skulptur 

                                                 
81 Zápisy z Rady města Brna: Zápis z RMB č. R5/058. Oficiální web statutárního města Brna [online].  
18. 03. 2008 [cit. 2021-8-11]. Dostupné z: www.brno.cz/sprava-mesta/dokumenty-mesta/zapisy-z-rady-mesta-
brna/?cislo=1913&rok=2008&dokument=2&platnost=1 
82 Pozn.: Dílo je zde uváděno s názvem 90. výročí. Později se již uvádí jeho dosavadní  
název Sbohem a nashledanou. 
83 Zápisy z Rady města Brna: Zápis z RMB č. R5/058. Oficiální web statutárního města Brna [online].  
18. 03. 2008 [cit. 2021-8-11]. Dostupné z: www.brno.cz/sprava-mesta/dokumenty-mesta/zapisy-z-rady-mesta-
brna/?cislo=1913&rok=2008&dokument=2&platnost=1 
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Projekte v německém Münsteru, kde po každém ročníku ve městě zůstává řada trvalých 

zásahů v podobě sochařských a architektonických artefaktů. Jedná se o jednu z cest jak 

zachovat aspoň část z realizovaných uměleckých děl v prostoru, pro který bylo specifické dílo 

určeno a jeho vytržení, či přesunutí jinam, by dílo poškodilo, nebo jako v následně uvedeném 

příkladu, přímo zničilo. Zároveň dílo může sloužit jako veřejný archiv již proběhlých ročníků, 

což dokládá projekt v Münsteru, kde takových zachovalých realizací můžeme nalézt desítky. 

I přes své možné přínosy ale mohou být takto darovaná díla mnohdy diskutabilní a proces 

darování nemusí být vždy zcela transparentní.  

Dnes již neexistující intervence do veřejného prostoru Michala Moravčíka Sbohem 

a nashledanou, byla svým zásahem nenápadná instalace před vilou Tugendhat. Jednalo se 

o využití dopravního značení, zakresleného parkovacího místa s využitím kovových tyčí, jež 

se někdy pro takový prostor používají pro umožnění (horizontální poloha), či zamezení 

(vertikální poloha) možnosti parkovat. Dílo obsahovalo dvě takové tyče, symbolizující každá 

jeden stát. V poloze horizontální, kdy na místě bylo umožněno parkování, se tyč jevila jako 

jednotná. Dílo odkazovalo na událost, která se k domu neoddělitelně váže, 26. srpna 1992 

v tehdejší vládní vile podepsali premiéři Václav Klaus a Vladimír Mečiar smlouvu o dělení 

Československa. Dílo nicméně na svém místě i přes počáteční rozhodnutí nezůstalo a bylo 

odstraněno. V roce 2019 se při pořádání dalšího ročníku Brno Art Open kolektiv kurátorského 

uskupení Café Utopia – Katarína Hládeková, Zuzana Janečková, Marika Kupková, Markéta 

Žáčková pokusil o jeho neúspěšné navrácení. „Kvůli rigidním pravidlům památkové ochrany 

vily se ji nepodařilo umístit na vozovku před touto – jak uvádí stránky České dědictví 

UNESCO – „nejvýznamnější evropskou stavbou architekta Ludwiga Miese van der Rohe“. 

Důležitou roli sehrává i skutečnost, že Moravčíkova konceptuální intervence navíc postrádá 

parametr zdobnosti, což posiluje rozpaky, neporozumění či nechuť věnovat ji exkluzivní 

prostor před adorovanou vilou Tugendhat.“84 Po odstraněné instalaci tak zůstala jen zmínka 

o zaniklém díle v průvodcovském výkladu ve vile Tugendhat.  

Druhé zmíněné dílo od Hanse Kuppelwiesera (1948) s názvem Gonflable (Bublina) je dosud 

k vidění na nádvoří Domu pánů z Kunštátu. Kupelwieser pracuje ve svých vakuových 

skulpturách s řízeným prvkem náhody, kdy proces tvarování plechových objektů definuje 

natlakovaným vzduchem, či naopak dekompresí. Dílo se tak při práci definuje do jisté míry 

                                                 
84 BARTLOVÁ, Anežka, Katarína HLADEKOVÁ, Zuzana JANEČKOVÁ, Marika KUPKOVÁ, Markéta ŽÁČKOVÁ, Petra 
HLAVÁČKOVÁ, Václav MAGID a Terezie PETIŠKOVÁ. Brno Art Open 2019: Jsem závislý objekt. Brno: Dům umění 
města Brna, 2019, 130 s. ISBN 978-80-7009-193-7. S. 28. 
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samo, někdy až zcela náhodně, dle otáčení s ventilem pro pod/tlak. „Při práci s kovem popírá 

způsobem jeho zpracování vlastnosti užitého materiálu. Kovové objekty, jejichž objem je 

vytvářen vháněním vzduchu, evokují měkký, poddajný materiál, zatímco dekompresí 

plastových objektů vzniká pevný korpus, jehož tvar je závislý na manipulaci při procesu jeho 

vzniku. Samotná volba materiálu není podstatná, důležité je jeho umělecké zpracování… 

Deformovaný povrch skulptur a reliéfů z leštěné oceli reflektuje tvarosloví a barevnost 

okolního prostoru a objektů, nabývá malířských kvalit, je popírána jeho hmotnost.“85 

vysvětlovala jeho skulptury výstava v Domě pánů z Kunštátu, Pět prostorů pro Brno, ve 

dnech 27. dubna – 12. června 2016, osm let po jeho prvním vstupu do tohoto prostoru. Dílo 

z roku 2008 může být dokladem toho, jaká je schopnost některých takto vzniklých intervencí 

srůst s prostorem, do kterého byla původně navržena a celý prostor tak svou přítomností 

posilovat, definovat ho. 

Ostatní díla byla během výstavy Brno Art Open 2008 dočasná. Ať už se jednalo o díla spíše 

solitérního charakteru, bez větších vazeb na okolní prostor, či naopak s vazbou významnou. 

Mezi ta méně interagující lze zahrnout například Vzpomínku na Ressela od Jaromíra 

Garguláka, či dílo Pavla Tasovského Ano na nádvoří Nové radnice. Stejně tak i další kovové 

plastiky jako například kovová koule Bez názvu od Vladimíra Škody, či Mobius, z cyklu 

Minimální trvanlivost, od šperkařky Evy Eisler. Víceméně solitérní byla také další „plechová“ 

realizace Lubomíra Typlta, Řetězová reakce – dětství na Moravském náměstí, která stála na 

místě dnešního působiště sochy Spravedlnost od Maria Kotrby, jež byla v době konání příprav 

na Brno Art Open vyhlášena jako vítězná v právě probíhající soutěži. Můžeme se tak jen 

domnívat, zda podobnost figur s kýblem na hlavě, konvicemi a vodním prvkem, má nějaké 

souvislosti a zda se tak jedná o solitérní počin, či vydařenou site specific reakci na Kotrbův 

model. Zmíněný Marius Kotrba pak vystavil jen o pár metrů dál na náměstí Svobody svého 

téměř čtyři metry vysokého bronzového Svatého Kryštofa nesoucího na ramenou postavu 

mladého Ježíše. Typická masivní a geometricky stylizovaná modelace je pro Kotrbovo dílo 

charakteristická. Sochařský rukopis je na první pohled rozpoznatelný svou tvarovou 

kompaktností a využíváním válcových tvarů. Dílo samotné bylo umístěno v roce 2006 

v blízkosti olomouckého dálničního obchvatu, pro který ho Kotrba vytvořil. S prostorem 

Náměstí Svobody tak komunikoval spíše náhodně. Stejný princip zvolil také Jaroslav Róna, 

který pro Brno Art Open instaloval v Denisových sadech Malého marťana a Muže s rybou, 

                                                 
85 Pět prostorů pro Brno. Dům umění města Brna [online]. 26. 04. 2016 [cit. 2021-8-11].  
Dostupné z: www.dum-umeni.cz/pet-prostoru-pro-brno/t5293 
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sochy, které však komunikaci s prostorem, do kterého je autor umístí, přespříliš nevyžadují 

a do prostoru města se často hodí, ať jsou vystaveny kdekoli. 

Díla, která v plné míře využila nabídnuté možnosti interakce s veřejným prostorem, pak byla 

hlavně světelná. Asi nejprogresivnější z těchto instalací bylo dílo s názvem North Line Pavla 

Korbičky. Jednoduchá červená linie zářících neonů procházející listím a větvemi stromů 

v parku pod Špilberkem využila nabídnuté možnosti hry s prostorem v plné míře. O trochu 

méně pak druhá Korbičkova instalace z pro autora typických polykarbonátových plátů, jichž 

využívá především pro interiérové instalace – Světlovody v průchodu na Náměstí Svobody. 

Instalace Jiřího Davida původně zamýšlená na hrad Špilberk, ale později umístěná na Věž 

Staré radnice měla zpoždění z důvodů počasí a povolení památkářů – Taky ještě srdce. Dílo 

samotné bylo jakousi reminiscenci na tehdy šest let starou instalaci srdce nad Pražským 

hradem, které vyvolalo vášnivé diskuse a umělecké i aktivistické reakce.86 Brněnská instalace 

byla tvarovou hrou s liniemi, jež v kombinaci s povadlou fiálou od Antonína Pilgrama 

působila na řadu lidí nepatřičně a výstava tak dostala svou „sochu, o které se mluví“. 

„Plastika se nejvíce 'zajídá' lidoveckému náměstku primátora Danielu Rychnovskému. 

S dočasným umístěním na věži se smířil až poté, kdy David dopisem radnici vysvětlil, že 

vnitřní kruhy v srdci mohou být i symbolikou svatozáře, nikoli jen ženským klínem! I když 

autor sám před časem dílo přesně tak sám prezentoval.“87 komentoval situaci tehdejší 

bulvární tisk. 

Hravou mystifikací vstoupil do veřejného prostoru Domu pánů z Kunštátu Benedikt Tolar, 

jehož povrchově upravená popelnice připomínala spíše řezbářskou práci. Některé instalace ani 

nedostaly velkou šanci na diváky zapůsobit. Ještě před vernisáží bylo zničeno dílo Bez názvu 

od Ladislava Jezbery na Jakubském náměstí. Mohutné polystyrenové bloky, jež dělila 

a zároveň nadnášela vrstva jehličí. Rychle zmizelo také dílo německého umělce Simona 

Wachsmutha, které bylo samo vyslyšeno – Ber nebo nech být!. Celkem 25 dřevěných tyčí 

opřených o zeď kostela sv. Jakuba se rychle ztratilo.  

 

 

                                                 
86 Pozn.: 14. ledna 2003 členové skupiny Ztohoven zakryli levou část neonového srdce, čímž změnili jeho 
význam v otazník. Změna proběhla den před prezidentskou volbou, ve které byl zvolen Václav Klaus. 
87 HOMOLA, Miroslav. Srdce, nebo vagina na radnici? Brňáci se bouří! Blesk [online].  
16. 05. 2008 [cit. 2021-8-11]. Dostupné z: www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti-domaci/90019/srdce-nebo-
vagina-na-radnici-brnaci-se-bouri.html 
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SOCHY V ULICÍCH / BRNO ART OPEN 2011 – Stav věcí 

---------- Kurátor: Karel Císař 

 „Lebo dnes socha nevyzerá tak ako kedysi. Dnes je to skôr komentár vo verejnom priestore 

než klasický objekt alebo socha. A ľuďom je to vzdialené. Nevedia ani, ako to nazvať.  

Ja sám niekedy neviem, ako to nazvať.“88 

Pavel Karous, umělec 

 

Když Marek Pokorný komentoval v případě prvního ročníku naznačení možného budoucího 

směru a kritizoval míru „nostalgické vzpomínky na sochu, jako stabilní, do sebe uzavřené 

jednotky“, tak pro třetí ročník Brno Art Open již takový komentář platit nemohl. Ročník 2011 

se z hlediska historie v té době nově koncipované výstavy v podobě bienále, stal poměrně 

převratným. Nostalgická vzpomínka na sochu byla vzata přímým útokem současné mladší 

a střední generace umělců a nová podoba výstavy ve veřejném prostoru jim k tomu dala 

příležitost. Z hlediska vývoje Brno Art Open lze tento ročník označit za jeden 

z nejpodstatnějších pro vyjasnění podoby výstavy a směřování celého projektu. 

Hlavní změnou, kterou organizace Brno Art Open 2011 přinášela, bylo zvolení přizvaného 

kurátora, který si sám definuje ideovou rovinu, v jaké se daný ročník bude nacházet. Výběr 

umělců tak již nebyl na Umělecké radě, ale na výběru kurátora. Ten pak má za úkol najít 

„přístupový klíč ke spojení umění a veřejného prostoru. Pouze za těchto okolností je možné 

aspirovat na to, že Sochy v ulicích nabudou reputaci, která přiláká zájem veřejnosti v měřítku, 

které se nevymezuje jen hranicí České republiky.“89 psal tehdejší ředitel Domu umění 

Rostislav Koryčánek ve svém úvodníku ve vydaném katalogu. Jako kurátor byl pro první 

takový ročník vybrán Uměleckou radou z roku 2009 navržený Karel Císař. Ten se rozhodl pro 

navázání na předešlé ročníky, které se snažily upozorňovat na roli výtvarného umění a jeho 

funkci ve veřejném prostoru. Rozhodl se ale dosavadní výstavní formát (role umění, prostoru 

a diváků) přehodnotit a nově otestovat. Výstava tak dostala podtitul „Stav věcí“. Krok volby 

kurátora s sebou ale přinesl také možné nevýhody, jež s kurátorským výběrem a uměleckým 

provozem souvisí. S kurátorským vedením takto realizovaných projektů se vždy váže 
                                                 
88 MOČKOVÁ, Jana. Umenie v uliciach vystriedal nacionalistický gýč a turistický realizmus. Deník N [online].  
16. 10. 2015 [cit. 2021-8-11].  
Dostupné z: dennikn.sk/256265/umenie-v-uliciach-vystriedal-nacionalisticky-gyc-a-turisticky-realizmus/ 
89 CÍSAŘ, Karel. Stav věcí: Brno Art Open / Sochy v ulicích 2011. Brno: Dům umění města Brna.  
ISBN 978-80-7009-160-9. S. 2. 
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exkluzivní výběr umělců, o které se daný kurátor zajímá, s jejichž díly je seznámen, či se 

s nimi velmi často osobně zná. Výběr umělců tak nelze označit za transparentní, zvláště v tak 

malém uměleckém prostoru, kde každý každého zná. Ač se tak pracuje s veřejnými 

prostředky, nejedná se o jejich demokratické přerozdělování. Umělec se tak často může stát 

jakýmsi rukojmím kurátora a jeho idejí. Výběr Karla Císaře tak korespondoval s jeho 

kurátorským projektem v rámci Bienále mladého umění – Zvon 98,90 ve kterém se jistá 

blízkost kurátora s vybranými umělci projevila.91 

Výběr umělců byl směřován především na ty, kteří svou tvorbou konzervativní pojetí 

výstavních formátů narušují, či systematicky zkoumají.92 Tím se vytvořil jedinečný dialog 

o povaze veřejného prostoru, vztahu mezi současným uměním a současným divákem, či 

o možnostech, jaké může umění hrát role v dnešním světě. Intervence, které vybraní umělci 

pro tento ročník nachystali, mohly svým „testováním“ konzervativních představ překvapit 

nejen veřejnost, ale především také zástupce města a institucí, kteří jim dali pro takovou práci 

prostor. Pro tvorbu výstavy se začala stále více a více objevovat potřeba dobře vedené 

spolupráce mezi správci veřejného prostoru a jeho uživateli, v tomto případě organizátory 

výstavy a umělci. „Organizátoři prvních dvou ročníků chtěli narušit navyklý postoj k městu 

a jeho veřejnému prostoru u obyvatel města. Zkušenosti s přípravou třetího ročníku ukazují, 

že příjemci nových podnětů jsou také instituce a jejich představitelé, kteří ovlivňují chod 

města: politici, úředníci městské správy, policie či správci komunikací nebo veřejné zeleně.“93 

zmiňuje Koryčánek tento moment uvědomění ve svém úvodníku. Bylo tak jasné, že 

intenzivnější spolupráce s městem musí být dále rozvíjena a podporována. 

Teoretik Karel Císař se ve své přehodnocovací strategii „Stavu věcí“ v oblasti teorie 

nevěnoval ničemu zcela novému, z pohledu diváka však něčemu nepoznanému. Jeho strategie 

se odrážela od předních teoretických textů Rossalind Krauss – Sochařství v rozšířeném poli 

z roku 1979, Rosalyn Deutsche – Umění a veřejný prostor: Otázky demokracie z roku 1992 

a Miwon Kwon – Jedno místo za druhým: Poznámky ke specifické povaze místa, 1997. Tyto 

texty byly vydány jako součást katalogu, aby se s nimi divák mohl více seznámit. Ač mají 

zmíněné eseje ve světě víceméně učebnicový význam, byly pro české prostředí do konání 
                                                 
90 Pozn.: Umělci: Jesper Alvaer, Zbyněk Baladrán, Josef Bolf, Filip Cenek, Patricie Fexová, Jiří Havlíček, Jakub 
Hošek, Magdalena Hrubá, Jan Šerých & Evžen Šimera, Jana Kalinová, Barbora Klímová, Eva Koťátková, Ján 
Mančuška, PAS, Kateřina Šedá, Jiří Skála, Ludmila Smejkalová, Matěj Smetana, Petr Strouhal 
91 Pozn.: Filip Cenek, Jan Šerých, Barbora Klímová, Eva Koťátková, Jiří Skála, Matěj Smetana 
92 Pozn.: Filip Cenek, Barbora Klímová, Eva Koťátková, Dominik Lang, Christoph Meier (AUS), Markéta Othová, 
Jiří Příhoda, Rafani, Jiří Skála, Matěj Smetana, Adéla Svobodová, Jan Šerých, Michal Škoda, Jiří Thýn 
93 CÍSAŘ, Karel. Stav věcí: Brno Art Open / Sochy v ulicích 2011. Brno: Dům umění města Brna. 
 ISBN 978-80-7009-160-9. S. 2. 
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BAO 2011 v českém jazyce nedostupné. Z pohledu diváka i města bylo pak Císařovo 

testování veřejného prostoru v mnoha směrech možná překvapivé, z hlediska vývoje bienále 

ale podstatné. Definitivně se tímto ročníkem mohlo odstřihnout od konzervativních představ 

„soch sestupujících z piedestalů a vměšující se mezi lidi…“ jak v roce 2008 prezentoval svou 

vizi tehdejší primátor Roman Onderka. 

„Zatímco tradiční socha byla od skutečného prostoru oddělena podstavcem a zahrnuta do 

instituce muzea, sochařství „v rozšířeném poli“ vyšlo z galerie do přírodního prostředí nebo 

na periferii měst a umístění se stalo neoddělitelnou součástí jeho významu. K takovému dílu 

musel divák vždy zaujmout aktivní postoj…“ popisuje Císař hlavní myšlenku – autonomii díla 

mimo prostor galerie v eseji od Rosalind Krauss, která se v ní zabývá tématem „rozšířeného 

pole“. Rozebírá zde, „proč slovo „socha“ šlo v šedesátých letech vyslovovat čím dál tím 

obtížněji“94, když pro realizovaná díla přestávala tato kategorie z tehdejšího pohledu teorie 

stačit a hledaly se cesty, jak nová díla a projekty pojmenovat. Pro místně specifické umění jde 

o jednu ze základních esejí, která tomu velmi jednoduchým a srozumitelným jazykem 

dopomohla.  

Císař se tak ve svém výběru umělců a koncepce třetího ročníku rozhodl postupovat právě 

v odkazu na zmíněné teoretické texty. Ve veřejném prostoru se tak objevila technická 

igelitová plachta na železné konstrukci, zeď uprostřed ulice, upravený záhon, čtená povídka, 

procházky s průvodcem, natřená omítka, billboard o čtyřech barvách, promítání v prostorách, 

ve kterých se již nepromítá, či po většinu dne uschovaná hvězda. Díla zastoupená v tomto 

ročníku plně odpovídala podle Miwon Kwon takzvaným „kočovným umělcům“, kteří jsou 

osloveni institucí, a pro nabídnutý prostor na místě vytvářejí místně specifické díla. Všechna 

díla tak vznikla pro potřebu Brno Art Open a po konci výstavy zase zanikla, nebo zůstala ve 

formě dokumentu. Formát „kočovných umělců“ si výstava již do jisté míry ponechala. 

Christopha Meiera při procházení položek v městském mobiliáři zaujala modrá technická 

plachta, kterou byla v době rekonstrukce hotelu Continental zakryta socha Ptáci z litého 

betonu od Olbrama Zoubka z roku 1964. Meier ve svém díle Bez názvu tento nalezený objekt, 

který měl umění chránit, sám posunul do role uměleckého díla a vystavil plachtu na terase 

u hotelu International, nad sochou Pohostinství od Sylvy Lacinové ze stejného roku, jako byla 

socha Olbrama Zoubka.  

                                                 
94 Ibidem.  S. 132 
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Instalací Zeď, provokující svou jednoduchostí, vyzýval Dominik Lang k většímu vnímání 

prostoru ulice. Na rohu Kobližné a Sukovy u obchodního domu Centrum vystavil názvu 

odpovídající zeď. Bariéra z kovových sloupků tak byla doplněna bariérou znatelnějšího 

charakteru, umocňující původní, chodcem možná nevnímaný, efekt bariéry. Prostá překážka 

při přesunu z bodu A do bodu B, kdy chodec nemusí vnímat nic kolem sebe, ho z tohoto stavu 

měla vytrhnout a donutit ho vnímat více prostorové členění a organizaci. Intervence se ale 

nesetkala s pochopením dopravního inspektorátu a byla odstraněna. O bariérách mezi 

soukromým a veřejným prostorem pojednávalo také společné dílo umělecké skupiny Rafani. 

Ti přenesli již použitý koncept francouzské zahrady v díle Bez názvu z galerie Klatovy do 

nového prostoru, na soukromé staveniště nového administrativně-obchodního komplexu 

u brněnského nádraží. Dílo samotné pak pracovalo s otázkami mezi rozdíly prostoru 

kulturního, přírodního, veřejného a soukromého.  

Realizace série akcí Cizorodá tělesa od Jiřího Skály probíhala před vybranými sochařskými 

monumenty ve veřejném prostoru. Jeho dílo navazovalo na již ozkoušenou akci, během které 

dokumentaristicky zachycené vzpomínky prominentního komunisty z Krnova nechal číst 

zástupce disentu a oba pohledy na vidění světa vzájemně konfrontoval. Tomuto 

konfrontačnímu čtení následně vystavil také monumenty ve veřejném prostoru Brna95, kterým 

Vladimír 518 četl smyšlený úřední příběh.  

Dílem Crosscultural Guide, založeným na akci tady a teď se v roce 2011 prezentovala také 

Barbora Klímová, která se inspirovala Wendy W. Luers, manželkou amerického ambasadora 

v ČSR na začátku 80. let 20. stol., která vypracovala pro potřeby zahraničních návštěv 

samizdatového průvodce. „Zaujalo mě, že vedle tradovaných klišé obsahuje trefné osobní 

postřehy týkající se tehdejšího Československa a hlavně reflektuje kulturu, z níž vychází. 

Odráží okolnosti vzniku, společenské postavení i národnost pisatelky.“96 Klímová tak 

navázala na nastudovaný text a volně ho reinterpretovala sérií dvanácti procházek s cizinci, 

kteří jako hlavní průvodci podávali výklad o místech, kteří místní dobře ne/znají.97 Procházku 

vedl například Skot Robin Smith, Američanka Ann, Kanaďan Don, Angličan Andrew, Morris 

a Christ z Konga, Nabi z Kábulu atd. a výklad byl určen návštěvníkům výstavy. Z procházek 
                                                 
95 Pozn.: Socha Raduita de Souches (Špilberk), Socha maršála Malinovského (Malinovského náměstí), 
socha Edvarda Beneše (Právnická fakulta), Pomník Rudoarmějce (Moravské náměstí) 
96 CÍSAŘ, Karel. Stav věcí: Brno Art Open / Sochy v ulicích 2011. Brno: Dům umění města Brna.  
ISBN 978-80-7009-160-9. S. 17. 
97 Pozn.: Příklad z programu výstavy: 12. 6. / 14 h / vycházky od Domu umění, Malinovského nám. 
Crosscultural Guide: Okolo Brněnské přehrady s Morrisem a Christem 
Morris Dikenka Kazadi se narodil 1972 v Kinshase a Christ Donald Ngoka 1986 v Brazzaville (Kongo).  
Do České republiky se přistěhovali v roce 2005 a 2006. Pracují v textilní společnosti Nová Mosilana. 
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byl výsledně proveden videozáznam a velkoformátová mapa. V katalogu je dílo prezentováno 

přepisem proběhlých rozhovorů. 

Jako částečně neviditelnou intervenci lze označit dílo Interiér I Jiřího Příhody. „Při 

procházce městem mě nic v první moment nenapadlo nebo mě nic výrazně nezaujalo. Až 

zpětně při přemýšlení a vzpomínání se mi vracela na mysl zvláštní na první pohled nesmyslná 

mramorová plošina-podlaha v prostorově divném podchodu pod částí hotelu International.“98 

Příhoda v průchodu ústícím do ulice Panenská vytvořil ze skleněné stěny a tří zdí svůj 

prostorový obraz, výlohu. Nesmyslný prostor uprostřed podchodu podpořil v jeho 

nesmyslnosti a instalace pro mnohé mohla zůstat záhadným, skrytým podivnem beze smyslu. 

Jakým ostatně tento prostor byl i předtím. S naprosto cíleným skrýváním pracoval Matěj 

Smetana. Ten v jednom z odlehlejších koutů parku Lužánky umístil pod zem svůj model malé 

Hvězdy, která se vždy o půlnoci, osvětlena reflektory, ze země vynořila a opět zanořila. Práce 

reflektovala události městského mýtu, o kterém každý slyšel, ale nikdy ho sám nikdo nezažil.  

„Výstavní prostory“, kterým je divák ve veřejném prostoru zvyklý nevěnovat žádnou 

pozornost, jsou městské výlepové plochy. Ty využila Adéla Svobodová, když ve městě 

použila dva billboardy. „Ve své instalaci jsem se snažila od komerční a textové informace 

maximálně oprostit a pracovat s plochou billboardu jako s plátnem, kde stále nezapomínáte 

na jeho původní funkci, ale naopak se jí snažíte analyzovat na její základní složku, za kterou 

pokládám barvu.“99 Na billboardu se tak objevili pouze čtyři jednobarevné obdélníky – 

základní tiskařské barvy režimu CMYK, ze kterých se skládají veškeré tiskové materiály. 

Dílo zůstalo Bez názvu. Prostor určený danému médiu využil stejně jako Adéla Svobodová 

také Filip Cenek v díle Kino. Jeho instalace v dnes již uzavřených prostorách kina Kapitol ve 

Wiesnerově Paláci Morava spočívala v promítání krátké, několikaminutové sekvence 

procházky se psem na 16mm kameru. Instalace tak prokazovala, že i prostory bývalého 

kinosálu, lze zahrnout pod pojem „veřejný prostor“. V jistém smyslu tak Cenek předběhl 

námět BAO v roce 2019, který se těmto ‚šedým zónám‘ veřejného prostoru věnoval. 

I tento ročník měl do jisté míry své „trvalé“ zásahy, ač s nimi jako například v prvním ročníku 

nebylo koncepčně počítáno. „Nezajímá mě vstup do městského prostředí v roli autora, kdy 

„někam“ umístím sochu. Zajímají mě intervence pracující s daným prostředím, místem 

a určitou problematikou. Chtěl jsem vytvořit novou situaci, nedávat nic na odiv a stát se 

                                                 
98 CÍSAŘ, Karel. Stav věcí: Brno Art Open / Sochy v ulicích 2011. Brno: Dům umění města Brna. 
 ISBN 978-80-7009-160-9. S. 32. 
99 Ibidem. S. 41. 
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nenápadnou součástí, kterou se stane i návštěvník, a to jak náhodný, tak informovaný, jenž na 

místo přijde záměrně.“100 komentoval Michal Škoda svou Bílou intervenci, kdy nově 

vymaloval podchod v budově Městské policie, na rohu ulice Dornych a Křenová. Jako druhé 

torzo, které po výstavě ve veřejném prostoru zůstalo a je tak částečně stále patrné, je Světelná 

kompozice No. 15 Jiřího Thýna. V ulici Františkánská. Dílo tvořila kompozice světelných 

zářivek na fasádě domu číslo popisné 17. Po díle zůstala na fasádě kovová konstrukce jako 

memento.  

  

                                                 
100 Ibidem. S. 46.  
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BRNO ART OPEN 2019 – Jsem závislý objekt 

---------- Kurátorky: Café Utopia – Katarina Hladeková, Zuzana Janečková,  

Marika Kupková a Markéta Žáčková 

 „Změní-li se status quo, jak potom naložit s hmotnými doklady – ‚svědky‘ minulosti –, jejichž 

hodnota byla vázána na konkrétní společensko-politický kontext a které se najednou  

stávají ‚zbytečnými relikty‘?“101 

Café Utopia, kurátorský kolektiv 

 

„Někdejší název Sochy v ulicích, jak se původně brněnská přehlídka uměleckých intervencí do 

prostoru města – dnes známá jako Brno Art Open (BAO) – jmenovala, se letos neobjevuje ani 

v jejím podtitulu. A asi vůbec poprvé pak organizátoři odolali vábení návodnosti a nepoužili 

ho ani nikde v doprovodných materiálech. Letos přitom měli dobrou možnost se k němu klidně 

znovu otevřeně přihlásit. Ne že by se snad letošní BAO v regresivním protipohybu odvracelo 

od kurzu kontextuálního uvažování vztahu uměleckého díla a jeho bezprostředního okolí 

a transmediální diverzity nastaveného předchozími ročníky. Souvislost je spíše obsažená 

v ústředním narativu přehlídky, jímž je osud abstraktní plastiky sochařky Sylvy Lacinové 

z roku 1985, která byla před několika lety odstraněna z veřejného prostoru města Brna bez 

jakékoli odborné či širší veřejné diskuze. Z této dosud poněkud přehlížené události se tak 

stává hlavní tematický motiv, případová studie, na které lze ilustrovat, jak proměňující se 

socio-politické, ekonomické, kulturní nebo obecně mocenské faktory zasahují do života „soch 

v ulicích“, jejichž estetickou úlohu často mylně pokládáme za apolitickou či 

depolitizovanou.“102 popsal Šimon Kadlčák ve své recenzi doposud poslední realizovaný 

ročník. Text kurátorky otiskly na obálku katalogu, který vznikl až po realizované výstavě. 

Sedmý ročník kurátorsky zaštítilo kvarteto platformy Café Utopia. Názvem, kterým se 

Katarina Hladeková, Zuzana Janečková, Marika Kupková a Markéta Žáčková společně 

pojmenovaly, odkazují na čajovnu a hernu nacházející se poblíž hlavního nádraží, kde 

o společném projektu poprvé uvažovaly. Všechny zmíněné spojovala dlouholetá spolupráce, 

která se nejvíce odrážela v chodu kolem brněnské Galerie TIC, významné galerii brněnské 

                                                 
101 BARTLOVÁ, Anežka, Katarína HLADEKOVÁ, Zuzana JANEČKOVÁ, Marika KUPKOVÁ, Markéta ŽÁČKOVÁ,  
Petra HLAVÁČKOVÁ, Václav MAGID a Terezie PETIŠKOVÁ. Brno Art Open 2019: Jsem závislý objekt. Brno:  
Dům umění města Brna, 2019, 130 s. ISBN 978-80-7009-193-7. S. 28. 
102 KADLČÁK, Šimon. Osudy sochy v ulicích. Artalk [online]. 09. 08. 2019 [cit. 2021-8-11].  
Dostupné z: artalk.cz/2019/08/09/osudy-sochy-v-ulicich/ 
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kulturní scény. Pokud tak byla na příkladu Karla Císaře popisována problematika 

exkluzivního výběru umělců, zde je přátelství kurátorského kvarteta zcela přiznané. Což může 

jen dokládat, jak se přátelské a profesní vazby v uměleckém prostředí prolínají. Je tedy nutné 

uznat, že osobní a přátelské vztahy mají významný vliv na to, jaké dílo bude kurátorem do 

veřejného prostoru ve výsledku umístěno.  

„Realizovat výstavu pro konkrétní veřejný prostor pro nás znamenalo jinou zkušenost. Jedním 

ze spolutvůrců přehlídky se totiž staly i samy vybrané lokality s množstvím legislativních, 

majetkových, technických či společenskopolitických omezení. Příkladem může být prostý fakt, 

že většina zastoupených děl situovaných do volného prostranství nakonec nebyla realizována 

na původně zamýšleném místě. Nutnost opakovaně přehodnocovat jejich jak umístění, tak 

účinek se překvapivě ukázala jako produktivní, a nikoli restriktivně cenzorská.“103 Bez 

zmíněných problémů a vstupů třetích stran, zasahujících více či méně aktivně do výsledné 

podoby výstavy, si její realizaci asi nelze představit. Prostor, do kterého umění v této formě 

výstavy ve veřejném prostoru vstupuje, je sdílený, pořadatelé tak naráží na nedefinovaně 

zřetelné mantinely ne/opodstatněné ne/spolupráce. Nedorozumění bylo v některých dílech 

sedmého ročníku jasně patrné, příkladem může být dílo Marka Meduny, Umění v hranicích 

byrokracie na ulici Údolní, které se v průběhu výstavy měnilo, když zmizel nápis ze stěny, 

čímž jen posilovalo svůj příběh a atraktivnost.  

Sedmý ročník ale pro vyjednávání umělců s institucemi a městskými částmi, přinesl velmi 

podstatnou podporu ve formě statutu pořádaného bienále, který zpracoval Dům umění města 

Brna, a posléze odhlasovala Rada města. „Poprvé za dobu trvání přehlídky byl Domem umění 

ve spolupráci s městem Brnem podrobně písemně formulován statut bienále, který vytvořil 

racionální strukturu pro komunikaci tvůrců a organizátorů s nejrůznějšími složkami řízení 

města.“104 Ředitelka Domu umění Terezie Petišková si od tohoto dokumentu slibuje možnost 

lepší komunikace města s pořadateli a s tím související hladší průběh přípravy následujících 

ročníků. Zároveň dokument může sloužit jako jednoduchý rozcestník pro pochopení 

fungování celého projektu ať už osobám zainteresovaným, nebo široké veřejnosti. 

V neposlední řadě také napomáhá transparentnosti celého projektu a jeho struktuře. 

                                                 
103 Brno Art Open 2019. Brno Art Open [online]. 16. 05. 2019 [cit. 2021-08-11].  
Dostupné z: www.brnoartopen.cz 
104 BARTLOVÁ, Anežka, Katarína HLADEKOVÁ, Zuzana JANEČKOVÁ, Marika KUPKOVÁ, Markéta ŽÁČKOVÁ,  
Petra HLAVÁČKOVÁ, Václav MAGID a Terezie PETIŠKOVÁ. Brno Art Open 2019: Jsem závislý objekt. Brno:  
Dům umění města Brna, 2019, 130 s. ISBN 978-80-7009-193-7. S. 25. 
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Statut byl přijat Radou města Brna na schůzi č. R7/181 konané dne 21. srpna 2018 pod 

položkou č. 124. Brno Art Open – realizace bienále Sochy v ulicích v následujících letech. 

Důvodová zpráva k předloženému návrhu srozumitelně pojmenovávala účelnost, funkci 

a záměr požadovaného statutu. “Statut přehlídky BAO, jako koncepční materiál, se jeví jako 

žádoucí a důležitý z toho důvodu, aby se předešlo případným problémům při umisťování děl 

do exteriéru města, ale i při likvidaci děl nebo snaze o jejich ponechání na místě. Statut 

přehlídky BAO by měl přispět ke snadnější komunikaci při realizaci přehlídky s magistrátními 

odbory a městskými institucemi… 

Podstatným aspektem, jenž výrazně ovlivňuje výsledný charakter přehlídky, je také spolupráce 

a součinnost s jednotlivými složkami správního aparátu, který moderní město organizuje 

a řídí, a důležitá je i míra podpory ze strany jeho politické reprezentace. Neméně důležitá je 

také vůle a vize správního aparátu a politické reprezentace města při posuzování 

a rozhodování o možnostech dočasného, případně trvalého umístění vybraných vystavovaných 

děl ve veřejném prostoru.“105 

Samotný Statut bienále BAO pak obsahuje shrnující informace o pořadatelském pozadí – 

hlavní účel a předmět činnosti, historickou kontinuitu, organizační členění přehlídky, 

vysvětlení pozice kurátora a účastníků (umělců), podmínky účasti, termín a místo konání, 

popis doprovodného programu a také celkového financování. Statut poměrně jednoduchou 

formou na čtyřech stranách jasně sumarizuje fungování BAO. Materiál je také ideální pro 

neodborné publikum, kterému jsou představeny jednotlivé role v rámci fungování BAO. Ať 

už se jedná o činnost jednotlivých rad, nebo funkce kurátora, jehož činnost může být řadě 

lidí neznámá.  

Kurátorské kvarteto Café Utopia cíleně v žádném z materiálů nevyužilo do té doby často 

používané pojmenování výstavy „Sochy v ulicích“. Příliš jednoduše totiž interpretuje pojem 

„veřejný prostor“ na pouhé ulice a náměstí, jak jej většina z nás ve své zkratkovitosti 

chápeme. Kurátorky se rozhodly upozornit na širší význam prostoru neprivátního charakteru, 

který je v pojmu ukryt. Mnohá díla tak byla, umístěna v budovách veřejných institucí a na 

území brněnských brownfieldů. „O zvolená místa spolu s umělci pečujeme. Chápeme je jako 

pozadí pro diskuse nad obecnými problémy, což podporuje i sdílený zájem umělců o globální 

témata související s krizí neoliberální společnosti nebo klimatickou změnou. Každé ze 

                                                 
105 Důvodová zpráva: Statut přehlídky Brno Art Open. Brno, 2018. 
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zastoupených děl se ovšem primárně váže k příběhu místa.“106 Podtitul výstavy Jsem závislý 

objekt tak jasně odkazoval na provázání díla s příběhem místa a na jeho autonomii 

provázanou s konkrétním prostorem. 

Hlavním východiskem pro zvolený název se pro kurátorky stala událost z roku 2012, kdy byla 

stržena část brutalistní budovy Fakulty informatiky Masarykovy univerzity a nahrazena 

novostavbou od architektonického studia Pelčák a partner. Původní budovu tehdejšího areálu 

výzkumných ústavů vystavili architekti Jan Dvořák a František Kratochvíl roku 1975-88 na 

Botanické ulici. Při demolici byl z budovy deinstalován monumentální reliéf Bez názvu visící 

na jejím průčelí od brněnské sochařky Silvy Lacinové. Po demolici budovy dílo přišlo o ‚své 

místo‘ a bylo nouzově uskladněno. Kurátorky se poté začaly zajímat o osud tohoto torza po 

jeho vytržení z původní funkce a prostoru. Celý problém otázky, co nastává s dílem 

a výstavním materiálem ‚po výstavě, či demolici‘, promýšlely ale v širším, společensko-

ekologickém rozsahu, do kterého celou výstavu formovaly. „Záměrně jsme také přizvaly 

umělkyně a umělce107, z nichž žádného nelze považovat za sochaře v tradičním slova smyslu. 

Města, a Brno obzvlášť, jsou totiž „přesochovány“ objekty, které většinou nepřesahují 

obvyklou memoriální nebo alegorickou funkci. Naší představou bylo naopak artikulovat 

komentář ke konkrétním místům prostřednictvím jazyka současného umění. Proto jsme se 

musely vyrovnat s materiálovou dočasností některých realizací i s vnějšími faktory jako je 

riziko vandalství nebo počasí, které nelze ovlivnit.“108 

I tento ročník přinesl organizátory chtěné trvalé zásahy, které ale narazily na řadu problémů, 

kvůli nimž dílo na místě nesetrvalo. Během plánování sedmého ročníku se kurátorky 

neúspěšně pokusily obnovit v textu již zmíněné dílo Michala Moravčíka z roku 2008, Sbohem 

a nashledanou na vozovce před vilou Tugendhat. Z důvodu pohledu památkářů na hodnotu 

tohoto veřejného prostoru nebyla tato rekonstrukce povolena. Ze zájmu o konkrétní lokalitu 

byla umístěna realizace Tvárnice od Martina Zeta v prostoru dlouho opomíjeného brněnského 

brownfieldu u Dolního nádraží. Martin Zet v této práci zvětšuje dekorativní tvárnici, kterou 

navrhl jeho otec, sochař činný v šedesátých až osmdesátých letech 20. století. Parafrázi otcova 

sochařského díla Zet umístil v místech, která jsou pro brněnský veřejný prostor dlouhodobě 
                                                 
106 Brno Art Open 2019. Brno Art Open [online]. 16. 05. 2019 [cit. 2021-08-11].  
Dostupné z: www.brnoartopen.cz 
107 Pozn.: Laura Aldridge (GBR), Daniela a Linda Dostálkovy, Juliana Höschlová, Zsófia Keresztes, Martin Kohout, 
Marek Meduna, Cezary Poniatowski, Joanna Rajkowska, Kate V Robertson (GBR), Sylva Lacinová / Šárka 
Svobodová, Jaroslav Sedlák, Jan Kristek, Filip Cenek, Jaroslav Sedlák, David Helešic, Maja Štefančíková (SVK), 
Martin Zet  
108 Brno Art Open 2019. Brno Art Open [online]. 16. 05. 2019 [cit. 2021-08-11].  
Dostupné z: www.brnoartopen.cz 
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problémová v souvislosti s přetrvávajícím sporem o polohu vlakového nádraží. Spory, 

nezájem a celková dlouhodobá opuštěnost prostoru v blízkosti centra, vedla k možnosti zde 

dílo dlouhodobě umístit. Realizace ale na místě nesetrvala příliš dlouho a 18. prosince 2020 

byla umístěna v Praze před budovou Národního muzea, tehdejšího Federálního shromáždění. 

Dílo zde bylo umístěno dočasně, na dva roky, díky kurátorskému projektu Galerie hlavního 

města Prahy a Institutu plánování a rozvoje Prahy s názvem SOKL109 (S – současnost, O – 

objekt, K – komunikace, L – lidé), pod kurátorským vedením Marie Foltýnové z GHMP. 

V rámci tohoto projektu jsou dočasně umísťována umělecká díla do veřejného prostoru města 

Prahy. Odkaz Martina Zeta na velká společensko-architektonická témata Brna se stal ale pro 

tento ročník určující a objevuje se i v dílech dalších umělců.  

Dohledatelný byl v díle Laury Aldridge, Fyzická kultura na fasádě bývalé administrativní 

budovy Městského výboru KSČ v Brně, takzvaného Bílého domu (dnes Centrum dětských 

odborných služeb Brno a Sál Břetislava Bakaly). Budova z let 1974 – 1976 od architektů 

Miroslava Spurného, Františka Jakubce a Jiřího Kučery je ukázkou kvalitní modernistické 

architektury. „I přes svou nespornou architektonickou i historickou hodnotu není dřívější 

budova výboru KSČ podobně jako většina poválečných staveb v republice památkově 

chráněna. Čelí proto nejisté budoucnosti a může být bez větších potíží kdykoliv 

zbourána či kompletně a necitlivě přestavěna. Nebezpečí, že město Brno, přijde o jednu 

ze svých nejlepších modernistických staveb ze 70. let je v současnosti nanejvýš aktuální, 

v souvislosti s plánovaným prodejem budovy.“110 Laura Aldridge tak budovu částečně oblékla 

do textilní síťoviny potištěné vzorem odkazující k exotické fauně. Spojitost oceňované 

architektury s exotickými zvířaty, na které se chodíme dívat do zoo, vybízela diváky k větší 

pozornosti k cennému objektu, o který můžeme kdykoli přijít, stejně jako postupně 

přicházíme o divočinu a její zvířecí obyvatele. 

Druhým místem, na které umělci poukazovali, byla lokace bezmála dvacet let plánovaného 

Janáčkova kulturního centra přímo v jádru města. Na místě tehdy stála pouze zakonzervovaná 

základová deska a z důvodů sporů kvůli nerespektování výsledku architektonické soutěže se 

stavba dále neposouvala. Místo je tak oplocené dřevěným plotem a stojící stavba je 

kolemjdoucím skryta. Toho využili David Helešic a Jaroslav Sedlák, kteří navrhli dřevěnou 

pozorovatelnu, objekt s názvem 2021 na střeše kavárny Praha v Brně. Divák měl možnost 

                                                 
109 SOKL. Umění pro město [online]. [cit. 2021-8-11]. Dostupné z: umenipromesto.eu/prispevky/3-sokl 
110 Bílý dům (dříve Administrativní budova městského výboru KSČ). BAM Brno [online]. [cit. 2021-8-11]. 
Dostupné z: www.bam.brno.cz/objekt/d112-administrativni-budova-mestskeho-vyboru-ksc-v-brne-tzv-bily-
dum-dnes-centrum-detskych-odbornych-sluzeb-brno-a-sal-bretislava-bakaly 
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z výšky shlédnout betonovou louku, prázdné místo uprostřed okolní zástavby a využít 

pohledu, který se mu jinak nenabízí. Současně se realizace pozorovatelny propojila s jiným 

dílem – uměleckou intervencí Marka Meduny, který na zmíněnou betonovou desku umístil 

dílo Obrazy, popisky a podstavce do časů klimatické proměny, 2019-2050. Dílo se skládalo 

z optické iluze kvádru, na němž bylo napsáno zmíněné heslo. Medunovo dílo pak mělo ještě 

jednu, již zmíněnou, část, na štítu domu v ulici Údolní, kde se obdobným uměleckým 

komentářem vyjadřoval k odstranění nástěnné malby Bez názvu (pocta Diegu Riverovi) Vasila 

Artamonova a Alexeye Klyuykova z roku 2017. Ta obyvatele domu popuzovala a tak byla, 

i přes dlouhodobé úsilí Domu umění města Brna o její trvalé zachování, nakonec odstraněna. 

Meduna tak na štít umístil pomyslný kvádr s nápisem Umění v hranicích byrokracie, 2019, 

Vasil Artamonov, Alexey Klyuykov, Marek Meduna, Martin Zedníček. Po čase byl ale nápis 

také smazán a na domě zůstala jen vyprázdněná iluze kvádru, která sama o sobě zůstala díky 

cenzuře komentářem. Jako dílo upozorňující na konkrétní architekturu a s ní provázaný 

společensko-ekologický problém lze také označit realizaci Juliany Höschlové, Gersonův 

zázrak. Dílem byla intervence v domě číslo popisné 405 na Pekařské ulici. Dům je 

dlouhodobě opuštěný a chátrá. Umělkyně tak podtrhla instalací z recyklovaných plastů 

situaci, v jaké se řada obdobně nevyužívaných domů nachází. 

Dalším výrazným prvkem byly již zmíněné vstupy do institucionálních prostor. Maďarská 

umělkyně Zsófia Keresztes umístila svůj Hlad po rozdělení do prostoru Botanické zahrady 

Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. „Autorka se vztahuje především ke kulturním 

a společenským změnám způsobeným dominancí digitálních technologií, které vyúsťují 

k propojování tělesného a virtuálního.“111 Dílo vztahující se k virtuálnímu prostoru je tak 

umístěno do uzavřeného světa skleníku, jiného druhu umělého vesmíru. Instalace Martina 

Kohouta zase reaguje na prostředí muzea. V Moravském zemském muzeu řešil instalaci 

Fauny Moravy, která si zachovává svou tvář od 70. let 20. století. Ve svém díle 

Co kdybychom porodili žábu?, se zamýšlel nad schopností přizpůsobit se novým podmínkám, 

protože prostředí, které muzeum prezentuje, již v takové podobě neexistuje. 

Mezi instalace ve veřejném prostoru „ulice“ lze zahrnout dílo Obnovení od Kate 

V. Robertson. Na Moravském náměstí vydláždila část chodníku z dlažby odlité z plastových 

vaniček od potravin, kterým dává „druhý život“ a tímto je recykluje. Dílo svým mírně 

                                                 
111 BARTLOVÁ, Anežka, Katarína HLADEKOVÁ, Zuzana JANEČKOVÁ, Marika KUPKOVÁ, Markéta ŽÁČKOVÁ, Petra 
HLAVÁČKOVÁ, Václav MAGID a Terezie PETIŠKOVÁ. Brno Art Open 2019: Jsem závislý objekt. Brno: Dům umění 
města Brna, 2019, 130 s. ISBN 978-80-7009-193-7. S. 71. 
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guerillovým formátem chodníku neinformovaného chodce možná trochu překvapovalo, 

především ale kladlo otázky o kvalitě veřejného prostoru. Svou realizací dílo parafrázovalo 

záplatování povrchů vozovek a chodníků, či jej alespoň vtipně glosovalo.  

Nesocha, která ale kolemjdoucí mohla překvapit, byla v době konání BAO hned několikrát 

konstruována a dekonstruována Majou Štefančíkovou, slovenskou umělkyní a performerkou. 

S dalšími čtrnácti umělci Maja Štefančíková ve vybraných lokalitách úzce provázaných 

s působením politických reprezentací performovala proces tvorby tradiční kamenné sochy 

s dlátem a palicí, bez sochy. Tento pohybově zvukový tanec úderů, odkazoval na dočasnost 

i tak stálých subjektů, jako jsou kamenné, nebo bronzové monumenty ve veřejném prostoru, 

jež jsou často memoriálního charakteru – Sousoší nejistoty. Akce ale také vzbuzovala otázky, 

co je objektem, jemuž se umělkyně věnuje. Při akci docházelo k dekonstrukci pojmů jako 

socha, nebo monument a konfrontování diváka s jinými přístupy k sochařské tvorbě. Stejně 

rychle, jako se dílo na začátku její performance nehmotně zformovalo, tak rychle na konci 

zmizelo. Dílo Prchavé sousoší navrhly kurátorky od začátku darovat do sbírky Moravské 

galerie, aby tak dělalo ve sbírce společnost Neviditelné soše (1979) od Josepha Beuyse, kterou 

galerie získala díky Jiřímu Valochovi. Dílo Maji Štefančíkové do jisté míry v sobě krásně 

ilustruje vývoj v chápání celého festivalu „Soch v ulicích“ a jasně dokládá, s jakým rozsahem 

rozšířeného pole je Brno Art Open schopné po letitém vývoji standardně pracovat.  

Jako poslední příklad lze zmínit dílo, které poskytlo rámec pro celý sedmý ročník – již 

zmíněný odstraněný reliéf Bez názvu Silvy Lacinové visící na průčelí staré budovy Fakulty 

informatiky Masarykovy univerzity. Dílo bylo nakonec po spolupráci s architekty Janem 

Kristkem a Jaroslavem Sedlákem umístěno na schodiště před vstupem do Domu umění města 

Brna. Vytržené z původního, dnes již neexistujícího, kontextu (Jsem závislý objekt) zde volně 

leželo na zemi. Zvolená forma mírně asociovala vystavenou rakev a oproti původnímu 

umístění v nedosažitelné výšce umožňovala divákovi prožít bezprostřední kontakt s povrchem 

tepané mědi. I zde se nabízela jistá symbolika s posledním rozloučením a otvíraly se tak 

otázky, jak je v současnosti nakládáno s díly vázanými k určitému prostoru, či ke konkrétní 

době, jež pomíjejí. Dílo totiž spadá do roku 1985, do doby, na níž se často nehledí 

s památkovou ochranou a tak řada obdobných uměleckých děl končí bez zájmu nenávratnou 

destrukcí. Díla, která během této doby vznikla, si do současnosti nechtěně přenášejí určitý 

‚patos doby‘, jejž si s minulým režimem mnoho lidí spojuje, a proto se k nim staví mnohdy 

neuctivě. Dostává se jim pozornosti až v současnosti, kdy se trend mění a jsou slyšet hlasy 

upozorňující na umělecké kvality, jež tato díla mnohdy obsahují. Neuctivost dokládá i případ 



63 
 

reliéfu Silvy Lacinové, jehož záchrana podle kurátorek proběhla takzvaně „za pět dvanáct“. 

„V názvu přehlídky – Jsem závislý objekt – je zakotveno přetrvávající chápání umění ve 

veřejném prostoru jako „výzdoby ve službách reprezentace“. Změní-li se status quo, jak 

potom naložit s hmotnými doklady – „svědky“ minulosti –, jejichž hodnota byla vázána na 

konkrétní společensko-politický kontext a které se najednou stávají „zbytečnými relikty“? 

Jakkoli se onen status quo v čase proměňuje, napětí mezi uměleckou autonomií a nároky na 

rozmanité funkce umění ve veřejném prostoru přetrvávají“.112 

Systematickou snahu o komunikaci městských institucí s veřejností v Brně dokládá například 

Brněnský architektonický manuál (www.bam.brno.cz), mapující architekturu a veřejný prostor 

Brna 20. století. Projekt Brněnského architektonického manuálu vznikl ve spolupráci města 

Brna a Domu umění města Brna a poprvé vyšel v roce 2011. Ve svém seznamu objektů se do 

značné míry věnuje také uměleckým objektům ve veřejném prostoru. Projekt BAM Brno 

svým kvalitním zpracováním poskytl předobraz precizně zpracovaného průvodce ostatním 

městům, jako je například Litomyšl (www.lam.litomysl.cz), Hradec Králové 

(www.kam.hradcekralove.cz), Zlín (www.zam.zlin.eu), či Plzeň (www.pam.plzne.cz). 

Z úspěchu, jakým byl Brněnský architektonický manuál, se město snaží těžit i nadále. V roce 

2020 spustil Odbor kultury Magistrátu města Brna svou vlastní sochařskou databázi 

Sochařské Brno, které do jisté míry z Brněnského architektonického manuálu vychází. Jedná 

se ale spíše o databázi, bez odborného výkladu. Stránka mapuje více než 700 sochařských 

objektů v Brně a zároveň by měla návštěvníky informovat o aktuálních sochařských soutěžích 

a jejich průběhu. V současné době se ale objevují názory, že je v Brně takzvaně 

„přesochováno“, což reflektovala zejména poslední výstava Brno Art Open v roce 2019 – 

„Města, a Brno obzvlášť, jsou totiž „přesochovány“ objekty, které většinou nepřesahují 

obvyklou memoriální nebo alegorickou funkci.“113 V tomto lze spatřovat největší výhodu 

uměleckého projektu, jako je Brno Art Open. Oproti tradičnímu památníku, vytvořeném 

například v rámci projektu Soch pro Brno, dokáže Brno Art Open vytvářet živou debatu, 

poukazovat na aktuální témata a hravě a dočasně oživovat veřejný prostor. Být kritický, někdy 

i provokovat a dostat do veřejného prostoru myšlenky, které by jako trvale umístěná socha 

neměly šanci na úspěch, je tak hlavní kladný atribut projektu.  

                                                 
112 Ibidem. S. 51. 
113 Brno Art Open 2019. Brno Art Open [online]. 16. 05. 2019 [cit. 2021-08-11].  
Dostupné z: www.brnoartopen.cz 
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Ve vývoji BAO je patrná postupná emancipace ve vztahu k městu. „Pro ohlas přehlídky 

u odborné veřejnosti je nejdůležitější zvládnutý kurátorský záměr a prezentace kvalitních děl. 

K prosazení přehlídky v uváděném smyslu myslím přispělo i to, že byl Dům umění jednou 

z prvních institucí, která se začala znovu prezentací současných uměleckých děl v exteriéru 

města věnovat.“114 odpovídá současná ředitelka Domu umění města Brna Terezie Petišková 

na dotaz, co je dle jejího názoru nejdůležitějším momentem, aby se z bienále postupně stala 

respektovaná a kvalitní výstava. Spolupráci s městem a městskými institucemi v průběhu 

trvání přehlídky od jejího vzniku si ale z nedostatečného odstupu netroufá posoudit. 

„Moderně koncipované město je složitý legislativní organismus, který je jištěn proti 

nejrůznějším rizikům. (Systému ostrahy proti možným nebezpečím se věnovalo například 

bienále architektury v Benátkách, kurátorované Rem Koolhaasem v roce 2014, ale 

samozřejmě řada dalších textů a výstav.) Obávám se, že nemám zcela odstup od vývoje 

městské i státní legislativy a administrace nejrůznějších úkonů. Z mého insiderského pohledu 

nedochází ke zjednodušení a zpřehlednění nejrůznějších procesů. Ty se spíše stále více 

komplikují. Vzrůstá tak význam osobnosti, která určitou oblast (památkovou, 

dopravní…majetkovou…) vede. Obávám se, že v tomto ohledu nelze psát o vývoji.“115 Značný 

vývoj ale lze spatřovat oproti tomu v celkové režii BAO od počátečního hledání kompromisu 

mezi odbornou a politickou představou, co výstava soch v ulicích má představovat. Na dotaz, 

zda zástupci radnice nějakým způsobem do režie BAO vstupují i dnes, nebo zda je výstava již 

plně v režii zvoleného kurátora, Terezie Petišková odpovídá: „O pokusu politické 

reprezentace města ovlivnit výslednou podobu přehlídky lze psát jen ve výjimečných 

případech. Výstava je plně v režii osloveného kurátora či kurátorského týmu, ale ve výsledku 

je vždy kompromisem mezi představou kurátora, umělce, finančními podmínkami, 

a technickými, majetkovými, statickými atd. možnostmi realizace.“116 Byrokratické procesy 

jsou tak asi jedním z největších problémů současného produkčního výkonu při snaze 

realizované dílo do konkrétního místa ve veřejném prostoru. DUMB v roce 2019 s městem 

dojednal oficiální statut bienále, které by snad tomuto problému mohlo nějakým způsobem 

pomoci. Zda se z hlediska vývoje bienále jedná o významný krok, se ale ukáže až později. 

„Spíše musí jít o politickou vůli se tématem korektně zabývat a zjednodušovat schvalovací 

procesy. Ten je obsažen v tzv. akčním plánu kultury Brna, takže nějaká naděje je.“117 

                                                 
114 Emailová korespondence s Terezií Petiškovou, historička umění, kurátorka, od roku 2013 ředitelka Domu 
umění města Brna. Brno 18. 01. 2021. 
115 Ibidem. 
116 Ibidem. 
117 Ibidem. 
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nastiňuje Petišková další kroky, které povedou k posílení suverenity bienále a zároveň 

spolupráce s městem. 

Otázku zmíněné „přesochovanosti“ v centru Brna a s ní související otazník i nad díly, které by 

po konkrétních ročnících BAO měly na svém místě setrvat, vidí Petišková takto: „Ponechávat 

v exteriéru města fragmenty děl z přehlídky pro mne osobně není moc dobrá cesta. Jedná se 

o bienále, nikoli, jako je tomu u německé výstavy (Skulptur Projekte, Münster), interval 

konání deseti let. Jsem spíše pro ponechání díla v dobrém stavu na místě, pokud to odpovídá 

jeho trvanlivosti a podmínkám exteriéru. Mimo jiné tomu ale brání naše památková 

legislativa. Dobré by bylo spolupracovat s městskými sbírkovými institucemi, o což jsem se 

zatím bez dobrého výsledku pokoušela. Potenciál je snad nyní v postoji odboru kultury MMB, 

který rozvíjí projekt Sochařské Brno.“118 Zejména v posledním ročníku v roce 2019 se téma 

navázání díla na konkrétní prostor diskutovalo. Dílo trvale umístěné ve veřejném prostoru 

skrze uměleckou přehlídku je tak jistě jednou z forem, jak lze procesně takové umístění řešit. 

Nabízí se ale otázka, zda tento postup jistým způsobem neobchází demokratické vypsání 

transparentní soutěže, či zda takové rozhodnutí nepřisuzuje konkrétním autorům 

upřednostňující privilegia. Zvláště uvědomujeme-li si zmiňovanou provázanost osobních 

a odborných vztahů na poli umělecké scény. Lze tak dílo zařadit z kategorie dočasného 

umístění do díla nabytého darem? „Každá z přehlídek vždy vygenerovala jedno až dvě díla, 

která by na místě měla zůstat, nebo by bylo adekvátní pro ni najít náhradní prostor. 

Ponechání díla na místě by mělo vzejít z konsenzu jednání Domu umění a dotčených 

městských odborů, památkářů a zřejmě KAMu. Bylo by potřeba věc řešit systémově 

i individuálně. Prostor centra města není dobré zahltit nejrůznějšími dočasnými realizacemi. 

Na druhé straně je nutné se o trvanlivá, kvalitní díla, která během přehlídky vznikla, 

postarat.“119 Obhajobou této metody umístění díla by tak dle Petiškové měl být široký 

odborný konsenzus, který danému dílu dopomůže k obhájení si svého místa ve veřejném 

prostoru města. Terezie Petišková v poslední odpovědi naráží na další součást 

institucionálního provozu města – Kancelář architekta města Brna, založenou v roce 2016. 

„Kancelář architekta města Brna (KAM) je hlavní koncepční pracoviště Brna v oblasti 

architektury, urbanismu a tvorby města. Pracujeme na novém územním plánu, navrhujeme 

urbanistické a dopravní studie, připravujeme architektonické a urbanistické soutěže, podílíme 

se na tvorbě kultivovaných ulic, náměstí a parků. Zároveň usilujeme o zapojení široké 

                                                 
118 Ibidem. 
119 Ibidem. 
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veřejnosti do otázek týkajících se rozvoje města.“120 V příkladu Brna se tak jasně prokazuje 

poměrně uvědomělá práce radnice a městských institucí s veřejným prostorem a uměním 

v něm. Městští architekti v kultivaci procesů vstupu uměleckých děl do veřejného prostoru 

mohou hrát nezastupitelnou roli. Z dosud popsaných příkladů je patrné, že si v Brně umění 

prošlapalo cestu do institucionálního rámce, aby s ním bylo počítáno jako s regulérní součástí 

života obce a jeho všední politiky. Nutno ale podotknout, že se jedná o benefity, které 

v současnosti přísluší spíše větším městům se sebevědomými a odborně reprezentovanými 

městskými organizacemi, jakým například DUMB je.  

  

                                                 
120 Co děláme. KAM Brno [online]. [cit. 2021-8-11]. Dostupné z: kambrno.cz/kontakt/co-delame/  
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c/ PŘEMYSL ---------- České Budějovice 

 

POZADÍ VZNIKU 

---------- Karel Bureš 

 „Protože jsem byl při odhalování a trhali jsme za ty provazy, 

 tak mám až teď čas si ji prohlédnout. Ale ano, líbí se mi, je realistická.“ 121 

Miloš Zeman, předseda vlády České republiky v letech 1998–2002,  

prezident České republiky od roku 2013 

 

Ještě před nastíněním hlavního tématu je podstatné uvést uměleckou realizaci, která byla ve 

Vysokém Mýtě odhalena rok před událostmi v Českých Budějovicích, tedy v roce 2012. 

Jednalo se o kovovou figurální plastiku od uměleckého kováře Karla Bureše vyobrazující 

Přemysla Otakara II. Socha ve Vysokém Mýtě byla odhalena k výročí 750 let od založení 

města zmiňovaným panovníkem. Celková výška monumentu dosahuje šest a půl metru. 

Figurální plastika českého krále vznikla z nadšení místních, kteří si pro realizaci sochy 

založili v roce 2006 občanské sdružení s názvem Pomník zakladateli města. „Původně 

občanské sdružení oslovilo profesora Jana Hendrycha. Jeho koncepce bronzového odlitku 

však nevyhovovala vysokou cenou ani předběžným pojetím, navíc bylo obtížné komunikovat 

s Prahou. Po delším hledání byl roku 2010 definitivně osloven pan Karel Bureš. Navrhl totiž 

netradiční koncept kovářské práce a velmi vhodný výraz panovníka vítajícího příchozí před 

historickým vstupem do města: vertikála Pražské brány byla doplněna vertikálou stojící 

postavy v suknici, tedy nikoli bojovníka, ale zakladatele a politika.“122 Uvedl historik Jan 

Klíma, tehdejší člen výboru občanského sdružení v rozhovoru vedeném s autorem textu. 

Finančně sbírku podpořilo 237 dárců, mezi nimi také tehdejší prezident republiky Václav 

Klaus, ministr zahraničí Karel Schwarzenberg a řada dalších politiků.123 Do nitra kovové 

plastiky byla uložena schránka s dřevěnými ostatky rakve krále Přemysla Otakara II, které 

                                                 
121 POKORNÝ, Karel. Jak se vám líbí socha krále Přemysla Otakara II.? Orlický deník [online].  
2012, 10.09.2012 [cit. 2021-8-6]. Dostupné z: orlicky.denik.cz/zpravy_region/anketa-jak-se-vam-libi-socha-
krale-premysla-otakara-ii-20120910.html 
122 Emailová korespondence s Janem KLÍMOU, docent obecných dějin na FF Univerzity  
Hradec Králové, 08. 01. 2021. 
123 MIKULECKÁ, Šárka. Přemysla postaví před bránu. Lesku mu dodal Klaus i Bárta. Orlický deník [online].  
2012, 23. 06. 2012 [cit. 2021-8-6]. Dostupné z: orlicky.denik.cz/zpravy_region/premysla-postavi-pred-branu-
lesku-mu-dodal-klaus-i-barta-20120622.html 
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byly dovezeny z Pražského hradu, což jen podtrhuje širokou politickou podporu této realizace 

ve veřejném prostoru města. 

Umístění sochy město řešilo veřejnou anketou, která vzbudila všeobecnou polemiku 

a i z tohoto důvodu byla socha umístěna u Pražské brány, nikoli na stejnojmenném náměstí 

Přemysla Otakara II. V reakci na zvolený postup byl částí odborné veřejnosti zveřejněn 

otevřený dopis, který upozorňoval na celkové procesní nedostatky. V něm se mimo jiné lze 

dočíst, že „na tak významnou realizaci pro město by mělo být v první řadě citlivě vybráno 

vhodné místo a vypsána soutěž na návrh pomníku. V porotě by měli být renomovaní 

výtvarníci, architekti a historici…Uvědomujeme si, že peníze na pomník pocházejí od 

dobrovolných dárců, což je úctyhodné. Je zde ovšem nebezpečí, že se dárcovství stane hlavní 

myšlenkou pomníku a tolik důležitý vzhled a umístění bude až na druhém místě.“124 

„Veřejnou sbírkou vybralo občanské sdružení dostatek prostředků na sochu (kovovou 

plastiku vytvořenou kovářem Karlem Burešem). Na nákladech na kamenný podstavec a na 

terénní úpravy místa instalace (skácení stromu, přeložky podzemního vedení, zpevnění terénu, 

předláždění přilehlé silnice do podoby přechodu pro chodce, lavička před sochou) se podílelo 

i město díky porozumění tehdejšího starosty ing. Miloslava Souška.“125 Odpověděl Jan Klíma 

na dotaz, zda se na financování výsledného památníku finančně spolupodílelo také město. Ve 

vypsaném výběrovém řízení pro plánované úpravy zvítězila firma Agile spol. s.r.o. Veškeré 

náklady od úpravy komunikace, sítí a kamenného soklu vyšly celkem na 952 224 Kč a práce 

proběhly mezi 28. červnem a 17. srpnem 2012. 126 

Dne 5. září 2012 Rada města usnesením č. 991/12 schválila přijetí daru – sochy Přemysla 

Otakara II. od občanského sdružení Pomník zakladatelů města.127 6. září 2012 bylo dílo 

formálně převedeno obci formou darovací smlouvy mezi občanským sdružením (dárce) 

a městem (obdarovaný). „Ta výslovně v 1. článku praví: "Dárce prohlašuje, že touto 

smlouvou převádí bezplatně do vlastnictví obdarovaného kovanou sochu Přemysla II. 

                                                 
124 Socha Přemysla Otakara II.: Otevřený dopis panu starostovi, zastupitelům města Vysoké Mýto a občanskému 
sdružení Pomník zakladateli města v záležitosti řešení pomníku Přemysla Otakara II. Naše Mýto [online]. 
02. 05. 2011 [cit. 2021-8-6]. Dostupné z: nasemyto.cz/socha-premysla-otakara-ii/ 
125 Emailová korespondence s Janem KLÍMOU, docent obecných dějin na FF Univerzity  
Hradec Králové, 08. 01. 2021. 
126 Úprava ulice Pražské u Pražské brány a socha Přemysla Otakara Il. Vysoké Mýto: oficiální stránky 
města [online]. 27. 03. 2013 [cit. 2021-8-6]. Dostupné z: urad.vysoke-myto.cz/dokoncene-projekty/9023-
uprava-ulice-prazske-u-prazske-brany-a-socha-premysla-otakaraii-sokl 
127 Usnesení RM č. 2012-31 ze dne 5. 9. 2012. Vysoké Mýto: oficiální stránky města [online].  
10. 09. 2012 [cit. 2021-8-6].  
Dostupné z: urad.vysoke-myto.cz/usneseni-rady-mesta/8729-usneseni-rm-c-2012-31-ze-dne-592012 
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Otakara vytvořenou Karlem Burešem na základě smlouvy o dílo pro dárce. Cena předmětu 

daru činí 1.150.000 Kč. Současně s darem jsou obdarovanému postoupena všechna práva 

objednatele dle smlouvy o dílo na zhotovení jmenované sochy." Z toho vyplývá, že práva na 

propagaci a další využití byla předána městu.“128 Odpovídá Jan Klíma v rozhovoru na dotaz, 

jak byla řešena licenční práva. 

Socha byla odhalena 8. září 2012 tehdejším expremiérem Milošem Zemanem, protože 

prezident Václav Klaus se z plánované účasti omluvil a organizátoři museli hledat vhodnou 

náhradu. Odhalení sochy tak lze brát jako součást Zemanovy probíhající volební 

kampaně.„Chtěl jsem, aby se mi socha povedla, myslím si, že mohu být spokojený. 

Samozřejmě by se dalo různě polemizovat. Pro mě bylo určitým vodítkem to, co by mi asi 

Přemysl řekl, kdyby viděl, jak jsem ho zpodobnil. Proto ta socha není až tak moderní. Spíš by 

asi patřila do 19. století. Já jsem to chápal jako dluh Vysokého Mýta tomuto století. Ta socha 

už tu měla dávno být…“ 129 Odpovídal autor Karel Bureš na dotaz novinářky Deníku, co autor 

cítí po slavnostním odhalení svého díla.  

Obě realizace, jak ze stručně popsaného postupu ve Vysokém Mýtě, tak z následného 

v Českých Budějovicích, se v sobě navzájem zrcadlí. Ať již jde o celkový postup, zvolený 

materiál odkazující k tradičnímu řemeslu, práci s veřejným prostorem či finanční spoluúčastí 

města při finální instalaci daru. Zvolený umělecký jazyk je také totožný, divácky vstřícný, 

odkazující na sochařskou tvorbu 19. století. Naopak na současné umění se v obou případech 

hledí spíše skepticky. Ve Vysokém Mýtě i v Českých Budějovicích byla také využita veřejná 

anketa jako prostředek zapojení laické veřejnosti. Významným společným prvkem bylo také 

využití monumentu politickou reprezentací. V neposlední řadě zde lze spatřovat analogickou 

reakci odborné veřejnosti, která v případě Vysokého Mýta nedostala tolik prostoru, kolik si ho 

vybojoval příklad z Českých Budějovic. Dojem z výsledku je v obou případech totožný a oba 

projekty spojuje mnohé s jediným rozdílem, Vysokému Mýtu byla věnována značná politická 

podpora a realizace proběhla bez obsáhlejší debaty, v Českých Budějovicích tomu tak již 

ovšem nebylo.  

 

                                                 
128 Emailová korespondence s Janem KLÍMOU, docent obecných dějin na FF Univerzity  
Hradec Králové, 08. 01. 2021. 
129 POKORNÝ, Karel. Ta socha tu už měla dávno být. Orlický deník [online]. 10. 09. 2012 [cit. 2021-8-6]. 
Dostupné z: orlicky.denik.cz/zpravy_region/ta-socha-tu-uz-mela-davno-byt-20120910.html 
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DAROVANÝ PŘEMYSL 

---------- František Postl 

 „Postoj byl na začátku takový, že tehdejší primátor Juraj Thoma tu sochu chtěl.  

Vedení se k tomu postavilo tak, že dar se přece neodmítá.“130 

Hynek Látal, Tehdejší předseda kulturní komise Rady města České Budějovice 

 

O tři roky později, v roce 2015, si město České Budějovice připomínalo také 750 let od 

založení města Přemyslem Otakarem II. V rámci těchto oslav byla k příležitosti státního 

svátku 28. října odhalena dlouho diskutovaná socha zakladatele města od místního umělce 

Františka Postla. Do popsaného případu výrazně zasáhly jak politické struktury, tak umělecká 

kritika. Mezi těmito dvěma tábory vznikl spor, který po třech letech ukončilo umístění 

kontroverzní sochy do městského parku při vyústění ulice Kněžská do ulice Na Sadech. Spor 

popsal v knize Manuál monumentu131 Hynek Látal, kunsthistorik, vysokoškolský pedagog 

působící na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Hynek Látal byl mezi lety 2012–

2014 předseda kulturní komise Rady města Č. Budějovice za Hnutí Občané pro Budějovice 

a byl tedy jedním z přímých účastníků popisovaných událostí. Časová souslednost popsaných 

událostí tak vychází ze zmíněné publikace. 

František Postl132 absolvoval FaVU VUT v Brně v ateliéru sochařství, který v průběhu 

Postlova studia vedl Vladimír Preclík a později dosavadní pedagog na FaVU Michal Gabriel. 

V současné době Postl působí jako pedagog na Střední uměleckoprůmyslové škole 

sv. Anežky České v Českém Krumlově, kde vede obor kamenosochařství. František 

Postl oslovil v roce 2013 České Budějovice s nabídkou věnovat městu k výročí 750 let od 

založení města sochu Přemysla Otakara II. Rada města pak byla o této nabídce informována 

23. dubna 2013. Postl svou ideu ilustroval fotografií zmenšeného sádrového modelu, který byl 

pojednán v patině, odkazující k materiálovému řešení v bronzu. Oslovenému vedení Českých 

Budějovic, zastoupenému tehdejším primátorem Jurajem Thomou (Hnutí občané pro 

Budějovice, dále jen HOPB), se nápad líbil a myšlence vyšel vstříc. O týden později již město 

skrze svůj facebookový profil oslovilo veřejnost anketou. 

                                                 
130 MAREK, Lukáš a Petr KUBÁT. Krása, či ostuda? Darovaná socha zakladatele Budějovic dráždí 
i baví. IDNES.cz [online]. 1. 11. 2015 [cit. 2021-8-6]. Dostupné z: www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/socha-
premysl-otakar-ii-pomnik-frantisek-postl-sochar.A151030_2202001_budejovice-zpravy_mrl 
131 131 BARTLOVÁ, Anežka. Manuál Monumentu. V Praze: UMPRUM, 2016. ISBN 978-80-87989-04-3. S. 122. 
132 POSTL, František. Sochař František Postl [online]. [cit. 2021-10-19]. Dostupné z: www.postlsocha.cz 
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„S neobvyklým nápadem se na primátora Juraje Thomu obrátil jihočeský sochař František 

Postl. K blížícím se 750. narozeninám Českých Budějovic by městu rád věnoval sochu jeho 

zakladatele Přemysla Otakara II. Radnice je připravena nabídnout pro umístění sochy 

pozemek a ráda by znala také Váš názor. Jaké místo je podle Vás důstojné pro instalaci 

budoucí, asi 2,70 metru vysoké sochy budějovického Otce zakladatele umístěné na zhruba 

dvoumetrovém soklu?“133 

Anketu, ve které hlasovalo přes 600 uživatelů této sociální sítě, s náskokem vyhrál názor 

prosazující umístění sochy na Piaristickém náměstí s 284 hlasy. Tehdejší předseda kulturní 

komise Rady města České Budějovice Hynek Látal (HOPB), který by k řešení takové nabídky 

byl způsobilý, se ale o plánovaném umístění dozvěděl až ze zmíněné facebookové ankety. 

Celkový záměr tak vzešel z politického rozhodnutí několika lidí, bez důrazu na odborný názor 

a diskusi s komisí, jež je na takové situace určená. 

„Vážení přátelé, anketa bude k 31. 5. 2013 ukončena, takže máte týden a půl možnost 

hlasovat, nebo ji případně šířit dále. Děkujeme za vaše názory. Umístěním sochy se bude dále 

zabývat kulturní komise a poté rada města.“134 

Názor ‚řádně rozmyslet, zda vůbec někam umisťovat‘, který do ankety vložil předseda 

kulturní komise Hynek Látal, získal v internetové anketě 25 hlasů a umístil se na sedmé 

příčce. Zpětně ale nelze zjistit, kdy byla daná možnost do ankety přidána, protože každý mohl 

přidat své vlastní vize pro ideální umístění sochy. Kulturní komise následně přijala 13. května 

usnesení, kterým „doporučila zohlednit kvalitu přijímaného uměleckého díla a při záměru jej 

instalovat i jeho vazbu na zamýšlené místo. Krátce předtím ve dnech 10. a 11. května 2013, se 

do případu vložil i kritik umění Jiří Ptáček, jenž na svém blogu zveřejnil dva komentáře, jimiž 

varoval před přijetím „hrozné sochy“ a vyprázdněného gesta jejího osazení.“135 Časová 

souslednost zde ale ukázala, že kulturní komise do procesu byla přizvána až na druhém místě. 

Celou situaci hodnotil jeden ze zmíněných komentářů Jiřího Ptáčka s názvem Proč nepřijímat 

dary.136 Věnoval se zde jak hodnocení nabízeného díla, tak ambicím sochaře Postla. „Autor 

svým ultrakonzervativním a neinvenčním pojetím (takřka realistické postavy v drátěné košili 

                                                 
133 Navrhněte místo pro sochu zakladatele Budějovic. In: Facebook [online]. 30. 04. 2013 [cit. 2021-8-6]. 
Dostupné z: www.facebook.com/Radnice/photos/a.122972651103784/486402911427421.  
Kanál uživatele Město České Budějovice 
134 Ibidem. 
135 BARTLOVÁ, Anežka. Manuál Monumentu. V Praze: UMPRUM, 2016. ISBN 978-80-87989-04-3. S. 122. 
136 PTÁČEK, Jiří. Proč nepřijímat dary. In: Jiří Ptáček blog [online]. 10. 05. 2013 [cit. 2021-8-6].  
Dostupné z: jiriptacek.blogspot.com/2013/05/proc-neprijmat-dary.html 
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a smotaným svitkem pergamenu v dlani) skočil v čase o jedno až dvě století nazpět - ke 

vzorům v pomníkové kultuře 19. století. Na tom by v principu ještě nemuselo být nic 

„závadného“, kdyby řešení pomníku neprozrazovalo, že máme co do činění s dílem 

provinčního umělce, jehož hlavní ambicí je vzorům se přiblížit. Socha je to hrozná a o díle 

současného umění nelze mluvit vůbec.“137 Na to ale reagoval Postl v rozhovoru pro 

zpravodajský portál idnes.cz. „Jsem hrozně rád, že se ta diskuse rozjela. Spousta lidí je 

prapodivně naočkovaná českou pseudomodernou zastydlou v 70. a 80. letech minulého století. 

Chybí nám tolerance. Vadí mi, že lidé snesou u různých druhů umění retro styl, ale ne 

u sochařiny. Já si však pomník zakladatele města nedokážu představit jinak než tradičně. 

Upozorňuji, že jinak si vážím třeba i konceptuálního umění a dělám také volná díla.“138 

Kritika se ale snášela především na postup, jaký byl pro umístění díla zvolen. Dílo se totiž 

z ne/zištných důvodů mohlo umístit do velmi hodnotného veřejného prostoru, jaký 

představuje historické centrum.139 Postl tak tímto krokem obešel možnou uměleckou 

konkurenci, jež by se v případě vyhlášení soutěže o takový úkol mohla ucházet také. Umístění 

díla ve veřejném prostoru městského centra totiž vítěznému autorovi přináší významný 

sociální kapitál a prestiž. Ostatně je to také jedno z významných ohodnocení, jakých se 

výherci případné soutěže dostává. Důraz na odevzdání co nejlepšího výsledku se tak odráží 

i v této motivační rovině. V případě daru je ale tato motivace nepotřebná. Jedním z argumentů 

obhajoby, proč takové dílo má město přijmout, byly finanční náklady, které dle Františka 

Postla pokryli sponzoři.140 Finanční nezištnost je ale v porovnání s dlouhodobým sociálním 

kapitálem argumentačně neopodstatněná.  

V říjnu 2013 byl následně ve Wortnerově domě v Českých Budějovicích, spadajícím pod 

správu Alšovy jihočeské galerie, vystaven sádrový model Přemysla Otakara II. 

v plánovaném měřítku 1:1. Model byl 2,83 metru vysoký a od původního zmenšeného 

modelu, který byl prezentován dříve, se do značné míry lišil. Specifikovalo se také finální 

materiální provedení, které mělo být v žule. „Při výběru materiálu jsem měl na prvním místě, 

                                                 
137 Ibidem. 
138 KUBÁT, Petr. Zakladatel Budějovic musí mít tradiční pomník, hájí spornou sochu umělec. IDNES.cz [online]. 
08. 10. 2013 [cit. 2021-8-6]. Dostupné z: www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/premysl-otakar-ii-v-ceskych-
budejovicich.A131003_1983918_budejovice-zpravy_jkr 
139 Pozn.: Dle výsledků ankety: Piaristické náměstí (autorem Františkem Postlem preferovaná varianta) – 
288 hlasů, Náměstí Přemysla Otakara II. – 90 hlasů, park Na Sadech – 55 hlasů, Senovážné náměstí – 52 hlasů, 
Lannova třída – 11 hlasů 
140 KUBÁT, Petr. Zakladatel Budějovic musí mít tradiční pomník, hájí spornou sochu umělec. IDNES.cz [online]. 
08. 10. 2013 [cit. 2021-8-6]. Dostupné z: www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/premysl-otakar-ii-v-ceskych-
budejovicich.A131003_1983918_budejovice-zpravy_jkr 
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aby kámen pocházel z ČR. Český král musí mít náš kámen. Pískovec jsem zavrhl z několika 

důvodů. Nejdůležitějším faktorem, je až zahradní dekorativnost pískovce, nestálost a kvalita. 

Modrá žula je až vizuálně ostrá, působí průmyslově. Mrákotínská žula okrového nádechu je 

důstojná, malebná a hodná krále, nedovolující drobný detail, je monumentální sama o sobě. 

Bronzový model byl staršího data, ještě z dob studií. Bronz „nestárne“ s místem jako žula. 

Mech, listí, sníh, prach, člověk.“141 Popisoval František Postl volbu zvoleného materiálu. 

Materiál tak do značné míry ovlivnil podobu díla. Žula svými vlastnostmi totiž dovoluje jen 

určitou míru detailu a dílo musí uzavírat do celistvého masivu bez možnosti důrazu na 

tvarovou lehkost. Tato volba do jisté míry definovala problémy, které na soše Hynek Látal 

spatřoval. „Konzervativně formulovaná figura vykazovala ve svém pojetí některá 

problematická, až nezvládnutá místa, především předimenzované a nepochopitelně 

akcentované nohy a boty postavy, dále nesmyslně velké ruce a rovněž napojení levé ruky 

a zbytku těla. Naprosto fádní a přehnaně velká plocha pláště, který figuru téměř ze tří čtvrtin 

zakrýval, jen potvrzovalo bezradnost tvůrce modelu a jeho zjevnou nezkušenost s koncepcí 

monumentálních figur určených pohledu zespodu a z několika stran.“142 Postl ale své kroky 

obhajoval využitím starých postupů a stylistickému příklonu k různým uměleckým obdobím. 

Očím Přemysla připisuje barokní inspiraci, kdežto pro jeho celkový postoj vychází z tvorby 

sochaře Ladislava Šalouna.143 „Miluji sochaře, kteří jen neměří a znovu neměří 

s „obkročákem“ kružidlem. Takové sochy jsou moc strnulé. Okoukal jsem u řady významných 

autorů, že ruka, která drží něco významného, je větší, filozof, který přemýšlí, má vyšší čelo, 

větší hlavu. Je třeba řešit i pohled např. 20 m, když budu respektovat anatomii, tak detail 

vůbec nerozpoznám. Říkám tomu významová perspektiva, takovou perspektivu vidíme 

například u komiksů. Toto mé vnímání jsem uplatnil i u sochy Přemysla a bral jsem v potaz 

i jeho na dnešní poměry malou výšku. A to, že se tak ztvárňovaly sochy před sto lety? 

V muzice si také můžeme oblíbit vážnou muziku nebo hip-hop. Jsou hudebníci, kteří se věnují 

několika žánrům, a nikdo je za to nekamenuje. Výtvarné umění je ale v tomto specifické, 

zejména pak v ČR. Nevytvářel jsem ale primárně „novou sochu“, ale řešil jsem dluh 

                                                 
141 Emailová korespondence s Františkem POSTLEM, středoškolský pedagog, umělec. Brno 04. 11. 2020. 
142 BARTLOVÁ, Anežka. Manuál Monumentu. V Praze: UMPRUM, 2016. ISBN 978-80-87989-04-3. S. 124. 
143 KUBÁT, Petr. Zakladatel Budějovic musí mít tradiční pomník, hájí spornou sochu umělec. IDNES.cz [online]. 
08. 10. 2013 [cit. 2021-8-6]. Dostupné z: www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/premysl-otakar-ii-v-ceskych-
budejovicich.A131003_1983918_budejovice-zpravy_jkr 
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předchozích generací.“144 reagoval František Postl na kritiku, která se na jeho sochařské 

pojetí monumentu vztahovala.  

Zhodnocením výše zmíněných nedostatků připravil Hynek Látal (HOPB) 9. října ze své 

pozice posudek určený náměstkyni pro kulturu Ivaně Popelavé (HOPB). Ta přislíbila použití 

posudku na zasedání rady města při argumentaci, proč dílo odmítnout. Zda se tak stalo, není 

jasné. Posudek ve svém výsledku doporučoval následující: „Vyjmenované, na první pohled 

viditelné chyby v provedení figury, odpovídají spíše průměrné školní práci, než dílu, které by 

mělo být na dlouhou dobu vystaveno ve veřejném prostoru, a tak jej dále zásadně formovat. 

Řemeslně rozpačitá, až nezvládnutá socha, navíc v těžko opracovatelném materiálu žuly, se 

tak spíše než chloubou města, může snadno stát terčem posměchu vzdělanější části jeho 

obyvatel i návštěvníků. Doporučuji proto radě města odmítnout současnou podobu sochy 

i navrhovaný materiál její definitivní podoby a v případě zájmu o památník tohoto druhu 

rozvinout kvalifikovanou diskuzi, v níž by měli být osloveni případně i další tvůrci, odborníci 

z oblasti dějin umění, urbanismu a památkové péče.“145 

Následně 16. října 2013 rada města svým usnesením nevzala v potaz předložená doporučení 

a usnesením č. 1580/2013 schválila přijetí146 v té době ještě neexistujícího daru od 

Františka Postla. Na situaci se rozhodla 24. října reagovat odborná veřejnost otevřeným 

dopisem, pod který se podepsala řada kulturně činných osobností Českých Budějovic.147  

                                                 
144 Emailová korespondence s Františkem POSTLEM, středoškolský pedagog, umělec. Brno 04. 11. 2020. 
145 LÁTAL, Hynek. Odborný komentář k modelu nabízené sochy Přemysla II. Otakara. České Budějovice, 2013. 
Archiv Hynka Látala 
146 Zápis z 30. schůze Rady města České Budějovice. Oficiální stránky statutárního města  
České Budějovice [online]. 16. 10. 2013 [cit. 2021-8-6].  
Dostupné z: www.c-budejovice.cz/sites/default/files/meeting_resolutions/i-30rm_1.pdf 
147 „Vážení členové Rady města České Budějovice, formou otevřeného dopisu se na vás obracíme s protestem 
proti nedávnému přijetí daru v podobě sochařského pomníku krále Přemysla Otakara II. Jsme přesvědčeni, že 
jste učinili chybné rozhodnutí a vyzýváme vás, abyste od něj upustili. Nebudeme argumentovat pochybnostmi 
o umělecké úrovni nabídnutého díla. Najevo chceme dát rozhořčení nad neochotou nastavit transparentní 
mechanismy pro posuzování uměleckých děl ve veřejném prostoru města. Je obvyklé, že stavbám pomníků 
a jiných trvalých zásahů do veřejného prostoru města předchází společenská debata a politickému rozhodnutí 
otevřená veřejná soutěž s rovnými možnostmi. Hodnocení takových soutěží bývá svěřováno komisím složených 
ze zástupců zadavatele a odborníků z oblasti umění ve veřejném prostoru, sochařství, urbanismu a památkové 
péče. Rozumíme tomu, že jste se kvůli nabídce sochaře Františka Postla dostali do neobvyklé situace. 
Pochopitelně není vhodné vyhlašovat veřejnou soutěž na již nabídnutý dar. Závažně jste ale chybovali, když jste 
neiniciovali nestranné posouzení kvality pomníku a jeho příhodnosti pro veřejná prostranství Českých Budějovic. 
Svým ryze politickým rozhodnutím poškozuje výtvarné umělce, kteří respektují systém transparentní soutěže, 
a vytváříte nebezpečný precedens, na který se v budoucnu mohou odvolat vaši nástupci při přijímání 
nekonzultovaných rozhodnutí v kultuře i dalších oblastech. Veřejný prostor města je vzácný statek sdílený jeho 
obyvateli a návštěvníky. Městský politik by ho měl ochraňovat a obohacovat s mimořádnou obezřetností. Vaše 
rozhodnutí doplnit ho darem Františka Postla dokládá opak – neschopnost jednat obezřetně a podle předem 
daných pravidel. Vyzýváme vás, abyste odvolali vlastní unáhlené usnesení a pokusili se o nápravu. Žádáme vás, 
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V reakci na dopis primátor Juraj Thoma uvedl, že „město bylo osloveno jediným tvůrcem 

s nabídkou daru, takže o soutěži ani nemohlo uvažovat. Rada města podle primátora 

neshledala žádný důvod k odmítnutí daru a naopak si váží úsilí tvůrce, který na své náklady 

sochu vyhotoví a její realizaci věnuje i svůj čas.“148 Zohledňovala se tak především finanční 

a časová otázka bez důrazu na systematické a kvalitativní řešení díla a veřejného prostoru, do 

kterého mělo být usazeno. Petici vybízející ke zrušení umístění sochy nebylo vyhověno 

a 20. května 2014 zasedla tzv. umisťovací komise, do které byli zástupci petice přizváni. 

Zasedání se účastnili zástupci vedení města, městský architekt, zástupci signatářů petice 

(jedním z nich byl např. kurátor městské Galerie umění a architektury Michal Škoda, který na 

vyjádření nesouhlasu s jakýmkoli umístěním sochy z pozice člena komise na zasedání 

demonstrativně odstoupil), zástupci památkového úřadu a již zmíněný Hynek Látal jako 

předseda kulturní komise. Přítomen byl také sám autor František Postl se svým zastupujícím 

manažerem, panem Kapounem. „Diskusi, která se týkala nejen celého procesu přijetí daru, 

ale rovněž kvality celého díla, uzavřel primátor s tím, že doporučení komise bude sloužit pro 

rozhodnutí rady města o umístění sochy.“149 Umisťovací komise se následně sešla ještě 

několikrát a to 3. června a 26. srpna 2014, kdy s vytvořenou maketou plánované sochy obešla 

místa pro její umístění. Tyto lokace byly vybrány dle předchozího hlasování, které proběhlo 

formou emailové komunikace. V něm zvítězila varianta v městském parku při vyústění ulice 

Kněžská do ulice Na Sadech (15 bodů), dále pak v květinovém záhonu v témže parku 

u vstupu do ulice U Černé věže (12 bodů). Poslední variantou pak bylo sochu neumisťovat 

(11 bodů). Varianty umístění sochy v parku v kombinaci s okolní zelení byly preferovány od 

počátku debat, pro již zmíněné blokové pojednání, jakým žulový blok působí. Dále se komise 

setkala 9. září v sochařově ateliéru, kde zjistila, že socha je v počátcích vzniku a je tak 

nejasné, zda bude do předpokládaného data oslav hotova. Dne 22. září se umisťovací komise 

sešla naposledy. Během této schůzky se opět řešily zásadní problémy, které přináší samotné 

darování díla, zvolená forma, celkové provedení a její kvality. Schůze skončila hlasováním 

rady, která rozhodla v poměru 3:2 sochu vůbec neumisťovat, a toto doporučení bylo po 

                                                                                                                                                         
abyste zrušili své rozhodnutí a umožnili nestranné, odborné posouzení umělecké úrovně návrhu a jeho vhodnosti 
pro předem vytipované lokality. Dále vás žádáme, abyste v reakci na vaše pochybení stanovili mechanismus, 
který stanoví závazný postup v podobných situacích Jedině tímto občanům dokážete, že svěřili správu jejich 
města do rukou lidem, kterým mohou důvěřovat.“ 
Zdroj: PTÁČEK, Jiří. Pomník Přemysla Otakara II.: Otevřený dopis radním města České Budějovice. 
Jiří Ptáček blog [online]. 24. 10. 2013 [cit. 2021-8-6].  
Dostupné z: jiriptacek.blogspot.com/2013/10/pomnik-premysla-otakara-ii-otevreny.html 
148 BARTLOVÁ, Anežka. Manuál Monumentu. V Praze: UMPRUM, 2016. ISBN 978-80-87989-04-3. S. 126. 
149 Ibidem. S. 127. 
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4 měsících jednání konečné. V říjnu pak následně proběhly krajské volby, které výrazně 

změnily rozložení politických sil na radnici. 

„O umístění sochy by měl v první řadě rozhodovat autor, kterému by měl sekundovat architekt 

a odborný technický poradce v případě veřejně exponovaného prostoru. Ostatní hlasy mohou 

mít tzv. podpůrný nebo kritický charakter. Zárukou kvality autorského provedení, by mělo být 

i odborné studium. Bohužel, vzhledem k upadající úrovni uměleckého vzdělávání, je dnes tato 

záruka planá… Umístění sochy, kompozice soklu, to bylo zcela v kompetenci komise na 

umístění památníku. Z této komise jsem byl po živých diskuzích vyčleněn.“150 reagoval 

František Postl na otázku, kdo je kompetentní rozhodovat o umístění uměleckého díla do 

veřejného prostoru. 

I přes závěr odborné komise, která se řešením problematiky umístění několik měsíců 

zabývala, se nové vedení představované tehdejším primátorem Jiřím Svobodou (ANO 2011) 

a náměstkem pro kulturu Jaromírem Talířem (KDU-ČSL) rozhodlo doporučení nerespektovat 

a sochu během oslav umístit. „25. února 2015 prohlásil tehdejší primátor do tisku, že 

slavnostní odhalení sochy se stane pomyslnou „třešinkou oslav“ výročí města.“151 

Rozhodování o umístění sochy se tak vrátilo zpět s tím, že původní rozhodnutí komise nebude 

respektováno a musí se rozhodnout mezi dvěma variantami, které přehlasoval názor sochu 

„neumisťovat“. Byla tak ustanovena druhá komise pro architekturu a územní rozvoj, jež měla 

na výběr již pouze tyto dvě varianty bez možnosti sochu odmítnout. 

„Celou věc už nám podali k jednání tak, že nebylo možné hlasovat pro její neumístění. Ještě 

jsme zkoušeli, že by nemusela být v historickém jádru, ale třeba někde na Pražském 

předměstí, ale takový názor neprošel,“ upozorňuje architekt Jiří Brůha, který v komisi 

zasedal. Výsledek podle něj není dobrý. „Přemysl do města patří, ale jeho zrození mělo být 

jiným postupem, na základě soutěže.“152 Eliminovala se tím tedy varianta, která nebyla pro 

zastánce sochy ucházející a na výběr bylo pouze rozhodnutí ‚kam s ním‘. Role původní 

umisťovací komise se tím devalvovala a dojem, který z ní zbyl, nabízel jen otázku, zda byla 

vytvořena jen z důvodu pocitu umožnění participace na řešení problému.  

25. března 2015 bylo hlasováním k bodu 35 „Umístění sochy Přemysla Otakara II.“ 

odsouhlaseno umístění sochy Na Sadech. „Vzali jsme na sebe zodpovědnost a místo vybrali. 
                                                 
150 Emailová korespondence s Františkem POSTLEM, středoškolský pedagog, umělec. Brno 04. 11. 2020. 
151 BARTLOVÁ, Anežka. Manuál Monumentu. V Praze: UMPRUM, 2016. ISBN 978-80-87989-04-3. S. 131. 
152 MAREK, Lukáš a Petr KUBÁT. Krása, či ostuda? Darovaná socha zakladatele Budějovic dráždí 
i baví. IDNES.cz [online]. 1. 11. 2015 [cit. 2021-8-6]. Dostupné z: www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/socha-
premysl-otakar-ii-pomnik-frantisek-postl-sochar.A151030_2202001_budejovice-zpravy_mrl 
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Byla to jedna z původních variant,“ potvrdil primátor Jiří Svoboda.“153 Nezmínil ale, že 

žádnou jinou variantu nepřipustil. Místo bylo zvoleno především z logistických a časových 

důvodů. Byla vybrána zatravněná plocha u vyústění ulice Kněžské v parku Na Sadech 

(varianta, která v původním prvním emailovém hlasování zvítězila). Socha samotná vážila 

přes 15 tun a tak její doprava a plánované úpravy prostoru byly v této variantě nejjednodušší 

a časově nejméně náročné. Z důvodů časové tísně, aby vše mohlo proběhnout včas, se tak šlo 

cestou nejmenšího odporu. Slavnostní odhalení bylo stanoveno na státní svátek Den vzniku 

samostatného československého státu 28. října 2015. Do té doby musel být vybudován 

kamenný sokl a základy, na které socha měla být umístěna. Na tyto práce rada města 26. srpna 

uvolnila 470 000 Kč.154  

28. října 2015 byl v dopoledních hodinách odhalen primátorem Jiřím Svobodou a autorem 

sochy Františkem Postlem ‚pán v županu‘, jak ho nazval umělecký kritik Jiří Ptáček. „Pomník 

Přemysla Otakara II. od Františka Postla překonal míru obav, že půjde o sochu 

nezvládnutou. Množící se kritika autorova výkonu ovšem přichází pozdě. Žulový král již stojí, 

jakkoli se vzhledem k proporcím zdá těžce nemocný a podle těžkého županu patrně v ústavní 

péči. Sílící názor, že jsme si opatřili špatnou sochu, ale ukazuje i na vcelku běžná omezení 

veškeré kritiky.“155  

Kriticky se pro webobý portál iDNES vyjádřil také Hynek Látal. „Postoj byl na začátku 

takový, že tehdejší primátor Juraj Thoma tu sochu chtěl. Vedení se k tomu postavilo tak, že 

dar se přece neodmítá. Proto jsem inicioval otevření debaty, protože tohle nebyl správný 

postup. Upozorňoval jsem, že přijmeme něco a nevíme, jak to bude vypadat. To se koneckonců 

jasně ukázalo ve středu při slavnostním odhalení díla.“156 

Celé několikaleté projednávání a finální umístění svého díla shrnul Postl pro regionální deník 

Budějická drbna. „Když víte, kdo jste, a pevně se toho držíte, tak zamotáte hlavu mnoha 

lidem. A já ji zamotal nejenom svým kamarádům, ale i městu. Naštěstí ne moc, a proto 

                                                 
153 MAREK, Lukáš. Socha Přemysla Otakara II. bude stát v budějovickém parku Na Sadech. IDNES.cz [online].  
27. 03. 2015 [cit. 2021-8-6]. Dostupné z: www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/socha-premysla-otakara-ii-
bude-stat-v-budejovickem-parku-na-sadech.A150327_112309_budejovice-zpravy_khr 
154 Zápis z 20. schůze Rady města České Budějovice. Oficiální stránky statutárního města České 
Budějovice [online]. 26. 08. 2015 [cit. 2021-8-6].  
Dostupné z: www.c-budejovice.cz/sites/default/files/meeting_resolutions/i_-_rm20_0.pdf 
155 PTÁČEK, Jiří. Jak se zbavit pána v županu. Jiří Ptáček blog [online]. 28. 11. 2015 [cit. 2021-8-6].  
Dostupné z: jiriptacek.blogspot.com/2015/11/jak-se-zbavit-pana-v-zupanu.html 
156 MAREK, Lukáš a Petr KUBÁT. Krása, či ostuda? Darovaná socha zakladatele Budějovic dráždí 
i baví. IDNES.cz [online]. 1. 11. 2015 [cit. 2021-8-6]. Dostupné z: www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/socha-
premysl-otakar-ii-pomnik-frantisek-postl-sochar.A151030_2202001_budejovice-zpravy_mrl 
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v jednom volebním období byla socha jako dar přijata a ve druhém se socha zrealizovala. 

Udělal jsem ji hlavně proto, že nemít v Budějovicích sochu Přemysla Otakara II. je historická 

křivda, a tak jsem ji napravil.“157 Posledním úkonem, který se v celém procesu odehrál, bylo 

podepsání darovací smlouvy mezi Františkem Postlem a městem České Budějovice. Smlouva 

na darování díla v ceně 1 500 000 Kč byla podepsána 12. listopadu 2015.  

Pět led od usazení sochy v roce 2015 socha přestala být významným lokálním tématem. „Čas 

od času se na podstavci sochy objeví nějaký posměšný doplněk, který je rychle odstraněn nebo 

očištěn a figura se také stává terčem vtípků v diskuzích angažovaných lidí ve městě, ale 

veřejnost už kolem něj, myslím, prochází bez povšimnutí,“158 říká Hynek Látal. Na dotaz zda 

v případě Přemysla Otakara II. vidí možnost nějaké nápravy, odpovídá: „Náprava sama 

o sobě je nemožná. Můžeme si maximálně představovat, že pokud by se měl v následujících 

desítkách let případně obnovovat či spíše reorganizovat park Na Sadech, pak by snad mohlo 

dojít v rámci nějakých větších stavebních prací k odstranění sochy, ale to je hodně 

idealistický, spíše snílkovský pohled…“159 Potvrzuje se tím předpoklad, že pokud se na místo 

patnáctitunový monument jednou usadí, již na místě zůstane, třeba i z důvodů vysoké finanční 

náročnosti manipulace s dílem. Téma vyprchá, emoce vychladnou, ale kámen zůstane.  

Na otázku, zda město České Budějovice přijalo v reakci na události mezi lety 2013–2015 

strategii, která by problém řešila systémově, Hynek Látal odpovídá, „Zatím ani v náznaku, 

naopak, o umisťování soch chce autoritativně rozhodovat výhradně vedoucí odboru kultury 

a cestovního ruchu a také tak činí. Proto s předsedou komise pro architekturu a územní rozvoj 

nějakou dobu mluvíme o tom, že by se nějaký manuál pro ČB vytvořit měl. Stále ale do toho 

vstupují větší a naléhavější úkoly.“160 Situace tak spíše dokládá, že v otázce soch, památníků 

a monumentů si chtějí nechat hlavní a rozhodující slovo především místní správci 

samosprávy. Se systémovým řešením transparentních soutěží mají v takových případech 

nejčastěji zkušenosti především architekti. V případě Českých Budějovic se tak nabízí Útvar 

hlavního architekta na magistrátu města České Budějovice, který mezi tématy své činnosti 

uvádí – výběr lokalit a záměrů, které by měly být řešeny formou urbanistických 

a architektonických soutěží a příprava podmínek pro tyto soutěže a jejich organizace (nebo 
                                                 
157 VOGLOVÁ, Alena. Sejdeme se u Přemysla. Na Sadech byla umístěna nová plastika. Budějcká drbna [online]. 
28. 10. 2015 [cit. 2021-8-6]. Dostupné z: budejcka.drbna.cz/zpravy/spolecnost/9844-sejdeme-se-u-premysla-
na-sadech-byla-umistena-nova-plastika.html?= 
158 Emailová korespondence s Hynkem LÁTALEM, vysokoškolský pedagog, kurátor, v letech 2012-2014 předseda 
kulturní komise Rady města Č. Budějovice za HOPB. V roce 2020 již nefiguruje jako zastupitel, nicméně stranu 
HOPB reprezentuje v kulturní komisi. Brno 01. 11. 2020. 
159 Ibidem 
160 Ibidem 



80 
 

spolupráce s OÚP). 161 K tomu ale Látal dodává, že ač se zde taková role nabízela… 

„vystupoval Útvar hlavního architekta jen jako moderátor diskuzí mezi politiky a odborníky. 

Byl vlastně trochu ‚bezzubý‘.“162 

Na dotaz zda vnímá výsledek procesu jako devalvaci zastupitelské politiky a jejich procesů, 

a zda se rozhodnutí sochu umístit, nějak odrazilo v jeho politickém odhodlání, Hynek Látal 

konstatoval, že „tak osudově to necítím. Spíše jsem prostřednictvím tohoto konkrétního 

případu získal několik různorodých poznatků. Především poznání, že představa intelektuálů 

o tom, že by snad mohli svou erudicí, vkusem, rozhledem, případně autoritou do života 

‚většinové‘ společnosti přinášet určitou kvalitu, je mylná. A to paradoxně přesto, že se 

odhodlají vstoupit do politiky a dokonce ve volebním klání uspějí. Jiným poznatkem je, že i na 

rovině takových ‚detailů‘, jakou jsou sochy ve veřejném prostoru, rozhodují spíše vlivové 

skupiny a dohody nějak spřízněných jednotlivců.“163 

Vlivové skupiny a dohody spatřuje František Postl oproti tomu paradoxně právě v řešení 

metodou vypsáním umělecké, či architektonicko-umělecké soutěže. „Téma uměleckých 

veřejných soutěží je pro mě bolestivé. Rozděluji veřejné soutěže na tři kategorie. První 

kategorie – spravedlivá, je soutěž, kdy odborná komise boduje, hodnotí pomocí různých 

kritérií. Výsledkem je chvála lepší průměrnosti, protože obvykle nevyhrává nejhorší nebo 

nejoriginálnější socha, ale socha, která obdrží nadprůměrné, průměrné hodnocení. Druhá 

kategorie – domluvená, je soutěž pro nejlepšího manažera - sochaře mezi všemi. A třetí 

kategorie – zpackaná. Úplně stejně lidi rozděluji do tří kategorií také. Lidé co nemíchají 

krupicovou kaši, co míchají krupicovou kaši, co nejí krupicovou kaši. Co je tedy špatného na 

sebeprosazení projektu, na který se nepřispěje z veřejných prostředků? Co je to veřejný 

prostor? Kvalitativní posouzení projektu, který jde jinou cestou, musí být o odpovědnosti 

zainteresovaných lidí, disciplíně autora, morálce díla a občanské angažovanosti, toleranci. 

Při splnění těchto bodů bych postupoval stejně.“164 Na otázku, zda se do uměleckých soutěží 

hlásí, Postl reaguje: „Do uměleckých soutěží už se nehlásím. A hlásit nebudu, pokud nebudu 

osloven.“165 

                                                 
161 Oficiální stránky statutárního města České Budějovice: O odboru - Útvar hlavního architekta [online]. 
[cit. 2021-8-6]. Dostupné z: www.c-budejovice.cz/o-odboru-utvar-hlavniho-architekta 
162 Emailová korespondence s Hynkem LÁTALEM, vysokoškolský pedagog, kurátor, v letech 2012-2014 předseda 
kulturní komise Rady města Č. Budějovice za HOPB. V roce 2020 již nefiguruje jako zastupitel, nicméně stranu 
HOPB reprezentuje v kulturní komisi. Brno 01. 11. 2020. 
163 Ibidem 
164 Emailová korespondence s Františkem POSTLEM, středoškolský pedagog, umělec. Brno 04. 11. 2020. 
165 Ibidem 
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d/ VEŘEJNÝ PODSTAVEC ---------- Bratislava 

 

POZADÍ VZNIKU 

---------- Juraj Meliš, Viktor Hulík 

„Vyberali sme z množstva historických a pre toto mesto charakteristických postavičiek. 

 Tieto tri mali byť len začiatkom. Potom to však zamrzlo a nerobili sme už ďalšie sochy.“166  

Juraj Meliš, umělec 

 

Umělec Pavel Karous v jednom z rozhovorů pro Deník N popisuje takzvanou „turelu“ – 

turistický realismus. Označuje tak sochy ve veřejném prostoru, jež se vyznačují především 

nízkou úrovní kvality a žádnou spojitostí se současnou uměleckou produkcí. Sochy, které lze 

takto označit, se dostávají do veřejného prostoru často z rozhodnutí neerudovaných 

jednotlivců, bez transparentní soutěže a jakýchkoli nároků na kvalitu, ať již formy, či 

konceptu. Ač se, z pohledu odborné umělecké obce, často jedná o kritizované realizace, 

u laické veřejnosti se těší velké oblibě. Karous tak skrze tento fenomén naráží na dle jeho 

názoru hlavní problém současnosti, absenci takzvaného procenta na umění, z něhož se za 

minulého režimu financovala tvorba uměleckých děl ve veřejném prostoru a jež v mnoha 

případech zajišťovalo (společně s politickým dohledem) především odborný výběr, dohled 

a celkový vznik uměleckých artefaktů. Výběr těchto privilegovaných umělců byl nicméně 

výsledkem nedemokratického systému. Přesto v řadě těchto realizací lze spatřovat 

neoddiskutovatelné kvality. „V komisiách boli urbanisti, architekti, výtvarníci, prípadne 

nejaký básnik alebo sociológ, ale väčšinou to naozaj boli ľudia, ktorí mali vzťah k umeniu 

a verejnému priestoru. Dnes diela do verejného priestoru vyberá politická reprezentácia, a tá 

je ešte menej vizuálne gramotná, než je priemer našej spoločnosti. Nazývam ich turela – 

turistický realizmus.“167 

                                                 
166 BARÁT, Andrej. Čumí pod sukne už desať rokov. Pravda [online]. 26. 07. 2007 [cit. 2021-8-6].  
Dostupné z: spravy.pravda.sk/regiony/clanok/206575-cumi-pod-sukne-uz-desat-rokov/ 
167 MOČKOVÁ, Jana. Umenie v uliciach vystriedal nacionalistický gýč a turistický realizmus. Deník N [online].  
16. 10. 2015 [cit. 2021-8-6]. Dostupné z: dennikn.sk/256265/umenie-v-uliciach-vystriedal-nacionalisticky-gyc-a-
turisticky-realizmus/?ref=pop 
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V rozhovoru z roku 2015 tak přímo naráží na problém veřejného prostoru Bratislavy, v jejímž 

centru je řada realizací, jež dle Karouse lze označit jako „turela“. Tyto realizace se nicméně 

do značné míry staly jedním z hlavních a oblíbených turistických cílů v jádru města. Jako 

příklad sochy, která se v centru Bratislavy takto objevila, lze zmínit sochu Čumila, postavy 

vylézající z kanalizace od akademického malíře Viktora Hulíka. Socha se nachází na nároží 

ulic Rybárska brána, Panská a Laurinská. Socha byla odhalena 26. července 1997, při oslavě 

zrekonstruované a obnovené pěší zóny spolu se dvěma dalšími postavami, sochou Schöne 

Náci na ulici Rybárska brána (znázorňuje známého bratislavského kavárníka Ignáce Lamára 

žijícího v letech 1897–1967) a figurální sochou Napoleonský voják na Hlavním náměstí. 

Autorem obou zmíněných soch je slovenský sochař Juraj Meliš. U zmíněných děl je patrná 

snaha o interakci s procházejícím turistou a nízká kvalita samotného zpracování, námětu 

i formy. V následujících letech v Bratislavě obdobných turisticky atraktivních děl výrazně 

přibylo a dalo se tak mluvit o fenoménu formujícím veřejný prostor Bratislavy. Na problémy, 

které taková politika (nebo spíše absence jakékoli systematické tvorby veřejného prostoru) 

přináší, začali upozorňovat umělci, kteří se později spojili v občanském sdružení Veřejný 

podstavec. Bratislavský příklad nesystematické tvorby veřejného prostoru je názornou 

ukázkou zneužití umění ve službě politické reprezentace a následné reakce umělecké scény, 

která se na problematiku takového přístupu snažila upozorňovat. 

 

 

AKÚ SOCHU DO MESTA?  

---------- Dalibor Bača a Michal Moravčík 

„Od tejto pre nás nekonštruktívnej politiky bez dialógu sa dištancujeme a vravíme  

vám svoje dôrazné: STOP! tejto „kultúrnej politike“!”168 

 

V roce 2006 již míra umístěné „turely“ do centra Bratislavy vyvolala reakci odborné i široké 

veřejnosti v podobě iniciativy Akú sochu do mesta?. Iniciativu zosobňovali umělci Dalibor 

Bača a Michal Moravčík, kteří zrealizovali procházku centrem Bratislavy, v rámci níž se 

vyjadřovali k jednotlivým uměleckým vstupům do veřejného prostoru. Ať již šlo o sochy 
                                                 
168 Otvorený list a petícia k stavu sochy vo verejnom priestore: STOP! tejto „kultúrnej politike“!  
Dalibor Bača [online]. 08. 2006 [cit. 2021-8-6]. Dostupné z: www.daliborbaca.com/files/peticiasocha-1.pdf 
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odstraněné, jako v případě sochy Andreje Bagara, sochy stálé – Súsošie Ľudovíta Štúra, či 

nové, ve formě turistického lákadla – Čumila. Komentovaná procházka poskytovala prostor 

pro diskusi jak odborné, tak široké veřejnosti.  

Účastníci měli prostor na vyjádření skrze formulář Akú sochu do mesta? – Sprievodca 

bratislavskými sochami a ich prestavbami po roku 1989.169 Jednalo se o formu dotazníku, 

který mohli dle své volby vyplnit. K jednotlivým realizacím mohli odpovědět na obecné 

dotazy – „Čo sa Vám na soche najviac páči? Čo sa Vám na soche najviac nepáči? Čo sa Vám 

páči na tomto mieste najviac“? Ale také na zcela konkrétní, související s jednotlivými 

realizacemi. „Pamätáte sa dokedy tu stála socha Andreja Bagara? Chýba vám?“ (Andrej 

Bagar, bronz, 1985–86, Ferdinand Bollo), „Aký zmysel má podľa Vás socha Andersena 

v Bratislave?“ (Hans Christian Andersen, 2006, bronz, Tibor Bartfay), „Kto je to a čo má 

vyjadriť táto postava? Nezavadzia vám táto socha pri chôdzi korzom? Stojí podľa Vás táto 

socha za to, aby sa neustále investovalo do jej opráv?“ (Schöne Náci, 1997, hliník, Juraj 

Meliš). Dalibor Bača a Michal Moravčík se ale na příkladech konkrétních soch dotazovali i na 

širší problematiku, jež se sochami ve veřejném prostoru souvisí. Dotazy mířily také na témata, 

která hýbou celou společností. Některá z nich, v případě Bratislavy, začala společensky 

rezonovat až po zmíněných aktivitách v následujících letech, zvláště ta, která se dotýkají soch 

z doby komunistického režimu. „Ste za to, aby sa sochy po zmene režimu odstraňovali, alebo 

rešpektujete určité vrstvenie jednotlivých období?“ (Andrej Bagar, bronz, 1985–86, 

Ferdinand Bollo), „Považujete za vhodné umiestniť na pôvodné miesto repliku originálu 

fontány alebo sochy? Myslíte, že by autor fontány súhlasil s rekonštrukciou, ako ju vidíme 

dnes?“ (kopie historické fontány, 1998, kov, autor neznámý), „Je pre Vás prijateľná vo 

verejnom priestore viac forma abstrakcie, alebo figurálna socha?“ (kameň KORZO, 2003, 

žula, Oto Bachorík), „Podčiarknite možnosť, kto by mal najviac rozhodovať o umiestnení 

sôch na verejných miestach? Primátor, mestskí poslanci, parlament SR, občania vo verejnom 

hlasovaní, sponzori rekonštrukcie, historici, teoretici umenia.“ (Památník Ľudovíta Štúra, 

1972, bronz, žula, Tibor Bartfay, Ivan Salay).170 

Své rozhořčení nad současnou situací nakonec skupina formulovala peticí „STOP! tejto 

„kultúrnej politike“!“, pod kterou se podepsala značná část umělecké scény na Slovensku. 

V textu petice signatáři kritizují zmařené naděje v tématu tvorby veřejného prostoru po roce 

                                                 
169 Akú sochu do mesta? Dalibor Bača [online]. 10. 2006 [cit. 2021-8-6].  
Dostupné z: http://www.daliborbaca.com/verejny-podstav/aku-sochu-do-mesta/ 
170 Ibidem 
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1989. Místo aby se do veřejného prostoru umisťovala díla kvalitní a současná, ovládla ho 

komerce, amatérismus a kýč, který má za následek jeho celkovou degradaci. Politiky, kteří za 

proces umisťování nesou odpovědnost, označují za nejméně vzdělané v dané oblasti, a tím 

pádem nejméně kompetentní. Kritizují zde jak procesní nedostatky, kdy se realizace neřeší 

transparentním způsobem pomocí soutěže, tak i umělce, kteří veřejný prostor svými díly 

obsazují. Ať už se jedná o amatérské tvůrce nebo o umělce kompromitované komunistickým 

režimem před rokem 1990. Prostor, jenž je těmto s minulým režimem svázaným umělcům 

propůjčován, označují jako doklad toho, jak krátkou má současná společnost paměť a zrcadlí 

tak současný stav politiky. Vyzývají tedy politické zástupce k diskusi s odbornou uměleckou 

obcí nad nápravou této situace. „V opačnom prípade hrozí, že sa onedlho budú naše mestá 

podobať skanzenom absurdít pre turistov, či iným nezmyselným atrakciám, za ktoré sa ďalšie 

generácie budú len hanbiť... Od tejto pre nás nekonštruktívnej politiky bez dialógu sa 

dištancujeme a vravíme vám svoje dôrazné: STOP! tejto „kultúrnej politike“!“171 

Navzdory petici se kritizovaná a zažitá metoda umisťování „kulturní politiky“ ve veřejném 

prostoru Bratislavy projevila o to silněji o čtyři roky později. Realizace jezdeckého 

monumentu Svatopluka na Bratislavském hradě v sobě nesla všechna kritizovaná témata 

a stala se příkladnou ukázkou zneužití propagandy pokřivující historická fakta a současné 

vědecké poznání. 

  

                                                 
171 Otvorený list a petícia k stavu sochy vo verejnom priestore: STOP! tejto „kultúrnej politike“!  
Dalibor Bača [online]. 08. 2006 [cit. 2021-8-6]. Dostupné z: www.daliborbaca.com/files/peticiasocha-1.pdf 
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SVATOPLUK A ANTI/KULICH 

---------- Ján Kulich, Dalibor Bača, Tomáš Džadoň, Michal Moravčík a Martin Piaček  

"Povedal som si - veď už idem zdochnúť, spravím ešte jedného.“172 

Ján Kulich, autor sochy Svatopluka 

 

"Pýtajme sa sami seba ako to, že na Bratislavskom hrade nestojí Svätoplukova socha na 

koni?,"173 uváděl Robert Fico ve svém projevu, který pronesl v červnu 2007 v rámci oslav 

190. výročí narození prvního předsedy Slovenské národní rady, Jozefa Miroslava Hurbana 

v Hlbokém. Během své první vlády (2006–2010) Robert Fico často zmiňoval svou vizi dějin 

„starých Slováků“, kteří žili na slovenském území. „Zase ma budú všetci biť, ale ja som 

presvedčený, že Svätopluk bol naozaj prvým kráľom starých Slovákov.“174 tvrdil například při 

návštěvě zrekonstruovaného Bratislavského hradu v srpnu 2009. Svůj zájem ale neprojevoval 

jen o sochu Svatopluka. Během svých třech vlád mezi lety 2006–2018 se aktivně angažoval 

v odhalování množství politicky orientovaných monumentů. Zmínit lze například 

rekonstrukci monumentu Milana Rastislava Štefánika od Bohumila Kafky či sochu Cyrila 

a Metoděje od Ladislava Beránka.  

Jeho snaha posílit v průběhu volebního období národní historii měla vyvrcholit vztyčením 

monumentu, který po své první vládě (2006–2010) zanechá. Významnou lokalitou, která by 

pro takový odkaz byla vhodná, byl zvolen Bratislavský hrad. Iniciátory monumentu byli 

premiér Robert Fico, prezident Ivan Gašparovič a předseda parlamentu Pavol Paška. Společně 

12. března 2010 oznámili vznik občanského sdružení Svätopluk,175 jehož cílem bylo vybrat 

270 tisíc eur a ještě v onom roce sochu umístit. Z této částky se občanskému sdružení ve 

výsledku podařilo shromáždit přes veřejnou sbírku zhruba polovinu. Monument měl být 

                                                 
172 Kulich o Svätoplukovi: Veď už idem zdochnúť, spravím ešte jedného. SME [online]. 01. 09. 2010  
[cit. 2021-8-6]. Dostupné z: domov.sme.sk/c/5529939/kulich-o-svatoplukovi-ved-uz-idem-zdochnut-spravim-
este-jedneho.html 
173 JAKUBÍKOVÁ, Jana. Cesta Svätopluka na Bratislavský hrad. Hospodárske noviny [online]. 30. 07. 2010  
[cit. 2021-8-6].Dostupné z: hnporadna.hnonline.sk/reportaz/302532-cesta-svatopluka-na-bratislavsky-hrad 
174 Ibidem 
175 Pozn.: Občanské sdružení Svätopluk svou činnost popisuje jako úsilí o “presadzovanie pozitívnych zmien 
v postojoch obyvateľstva voči slovenskej histórii a tradíciám, o rozvoj národného povedomia, ako i podporu 
a rozvíjanie aktivít na miestnej i celoštátnej úrovni v oblasti kultúrneho a spoločenského života na Slovensku… 
Občianske združenie založili traja najvyšší ústavní činitelia, aby tým jasne deklarovali svoje odhodlanie 
podporovať kultúrnu a národnú hrdosť našich občanov, šíriť národné povedomie a rozvíjať historické tradície, 
ktoré sa viažu k slovenskej štátnosti.“ Zdroj: O nás. Občianske združenie Svätopluk [online]. 2010 [cit. 2021-8-6]. 
Dostupné z: https://web.archive.org/web/20131025125934/http://ozsvatopluk.sk/index.php?page=o-nas 
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věnován nejvýznamnějšímu panovníkovi Velkomoravské říše, knížeti Svatoplukovi, jenž 

vládl v letech 871–894 takzvané Velké Moravě, prvnímu dlouhotrvajícímu (833–907) útvaru 

Slovanů ve střední Evropě. Rozkládala se na území dnešní Moravy, Slovenska a Maďarska.  

O tvorbě monumentu Svatopluka, jeho podobě a autorovi bylo ale rozhodnuto již od července 

2009. Tuto informaci dokládá zveřejněná smlouva mezi Kanceláří Národní rady a autorem 

Jánem Kulichem. Národní rada měla původně celý projekt financovat. To se ale 

pravděpodobně nestalo, a proto byla vypsána veřejná sbírka.176 Smlouva se následně 

upravovala dodatky po vzniku občanského sdružení. Z jakého důvodu ale byla smlouva 

utajována, Fico nevysvětlil. 

Myšlenka vytvoření pomníku „krále Svatopluka“ pro podporu národního cítění ale nebyla 

zcela nová. Genezi této myšlenky popisuje ve své práci „I Svätopluk zaslúžil sa o Slovenský 

štát“177 Miroslav Lysý. Nově vzniklý Slovenský štát v roce 1939 hledal cesty, jak v překotné 

době měnící se Evropy upevnit svoji nacistickým Německem podpořenou legitimitu. Jednou 

z cest byla vize Slovenského štátu jako pokračovatele Velké Moravy. „Niektorí predstavitelia 

ľudáckeho režimu sa nechceli uspokojiť iba s priamym poukazom na údajnú historickú 

kontinuitu a pokúsili sa aj o zhmotnenie tejto idey v podobe pomníka, ktorý by symbolizoval 

kontinuitu novonadobudnutej štátnosti… Tento nápad je možné pripísať filozofovi, teológovi 

a ideológovi slovenskej verzie národného socializmu Štefanovi Polakovičovi (1912–1999).“178 

Štefan Polakovič ve svých textech například rozvíjel své interpretace a vize národního 

socialismu a ve vybrané části uvádí: „V nej malo výrazné miesto aj budovanie vzťahu 

k posvätným miestam, na ktorých sa od nepamäti pohybovala slovenská noha. Posvätná Nitra, 

Zobor, Devín atď. musia byť vtesané do duše každého Slováka ako základné kamene našej 

existencie, bez ktorých si nemožno predstaviť odôvodnenie dnešnej horúcej slovenskej 

rodolásky.“179 Polakovič tak navrhoval na hradě v Nitře zbudování národní rytířské sochy 

krále Svatopluka jako zhmotnění vizí režimní propagandy pro tvorbu poutního místa pro 

všechny Slováky. „Koruna Svätoplukovská je staršia o 150 rokov od koruny Svätoštefanskej 
                                                 
176 BURČÍK, Matúš. Sochu Svätopluka Smer dlho tajil. SME [online]. 30. 10. 2010 [cit. 2021-8-6].  
Dostupné z: domov.sme.sk/c/5617544/sochu-svatopluka-smer-dlho-tajil.html 
177 LYSÝ, Miroslav. I Svätopluk zaslúžil sa o Slovenský štát. Historický časopis: vedecký časopis o dejinách 
Slovenska a strednej Európy [online]. 2015, 02. 01. 2015, 2015(2), s. 333-345 [cit. 2021-8-6]. ISSN C8013. 
Dostupné z: digitalnakniznica.cvtisr.sk/zoom/565/view?page=141&p=separate&tool=info&view=0,0,1578,2533 
178 Ibidem str. 333 
179 POLAKOVIČ, Štefan. K základom Slovenského štátu. Filosofické eseje. Martin: Matica slovenská, 1939, s. 91-
92. Citováno dle: LYSÝ, Miroslav. I Svätopluk zaslúžil sa o Slovenský štát. Historický časopis: vedecký časopis 
o dejinách Slovenska a strednej Európy [online]. 2015, 02. 01. 2015, 2015(2), s. 334 [cit. 2021-8-6]. ISSN C8013. 
Dostupné z: digitalnakniznica.cvtisr.sk/zoom/565/view?page=141&p=separate&tool=info&view=0,0,1578,2533 
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a o 50 rokov od koruny Svätováclavskej. Z myšlienky koruny Svätoplukovskej ako symbolu 

prvého slovenského štátu žije naša SLOVENSKÁ REPUBLIKA!“180 Informoval tehdejší 

propagandistický leták na podporu veřejné sbírky pro tvorbu sochy Svatopluka v Nitře, která 

se ale ve výsledku nerealizovala. Idea nicméně nezanikla a byla realizována o bezmála 

sedmdesát let později v Bratislavě. 

Autorem díla této nové historické reminiscence se výběrem zadavatele stal Ján Kulich (1930–

2015), přední představitel normalizační éry československého sochařství, který byl jako 

přední funkcionář Komunistické strany spjat s procesem normalizace po roce 1968. Díky 

svému kladnému vztahu k režimu měl snadný přístup k sochařským zakázkám, což se 

odrazilo v jejich hojném počtu. Ján Kulich je například autorem monumentu v Dukelském 

průsmyku Pamätník dukelských hrdinov – Žalujem či sochy Vítanie před Národní radou 

Slovenské republiky v Bratislavě. V hlavním městě Slovenska má bezmála dvě desítky 

dalších exteriérových realizací. Jeho díla ve veřejném prostoru lze najít po celém Slovensku. 

Po pádu komunismu v roce 1989 se ve své tvorbě přeorientoval na náboženskou tématiku. 

Dne 4. června 2010 byl ze strany odborné veřejnosti zveřejněn otevřený dopis třem nejvyšším 

ústavním činitelům, kteří se o realizaci sochy zasadili. „Vytvárajme diela, ktoré nebudú 

historizujúcim paškvilom! V predvolebnom čase a bez odbornej diskusie ste do verejného 

priestoru arogantne umiestnili ďalší pseudosymbol, ktorým demonštrujete návrat 

k normalizačnej estetike. Vyzývame verejných predstaviteľov na odbornú diskusiu o zmene 

formovania a definovania verejného priestoru súčasným výtvarným jazykom, ktorý bude 

reálne reflektovať našu politicko-sociálnu a kultúrno-umeleckú situáciu.“181 Formulovali 

umělci svůj postoj vůči procesu, autorovi a soše samotné. Pod otevřený dopis se podepsalo 

více jak 100 předních slovenských umělců a teoretiků. O otevřeném dopise informovala 

veřejnost média.  

Před začátkem slavnostního ceremoniálu 6. června 2010 umělci demonstrovali a projevovali 

nesouhlas s odhalením sochy Svatopluka. Rudými prapory v rámci akce 

ANTIKULICH I zakryli sochu Vítanie před Národní radou Slovenské republiky, od stejného 

                                                 
180 LYSÝ, Miroslav. I Svätopluk zaslúžil sa o Slovenský štát. Historický časopis: vedecký časopis o dejinách 
Slovenska a strednej Európy [online]. 2015, 02. 01. 2015, 2015(2), s. 343 [cit. 2021-8-6]. ISSN C8013.  
Dostupné z: 
digitalnakniznica.cvtisr.sk/zoom/565/view?page=141&p=separate&tool=info&view=0,0,1578,2533. S  343 
181 Otvorený list výtvarnej a umenovednej obce. Veřejný podstavec [online]. 04. 06. 2010 [cit. 2021-8-6]. 
Dostupné z: www.verejnypodstavec.com/images/svatopluk/tlacove_spravy/list%20Richardovi%20Sulikovi.doc 
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autora, proti kterému se akce vymezovala – Jána Kulicha. K místu odhalení totiž z důvodu 

ceremoniálu nebyli vpuštěni. Odhalení bronzové jezdecké sochy Svatopluka se zúčastnil 

prezident Gašparovič, který ceremoniál zahájil symbolickým svázáním Svatoplukových prutů 

jako symbolu jednoty. Zúčastnil se také premiér Robert Fico a ministři i župani z vládní 

strany SMER. Symbol jednoty tak v žádném případě nepředstavoval jednotu politickou, 

neboť celý ceremoniál byl spíše reprezentací jedné strany než celého politického spektra. 

Ceremoniál, který proběhl pět dní před volbami do parlamentu, vysílala živě veřejnoprávní 

televize STV. Během ceremoniálu byla do nitra monumentu, na kterém stálo „Svatopluk – 

král starých Slováků“, uložena zemina z různých koutů Slovenska či z částí zdiva z domů 

významných slovenských osobností. Celý ceremoniál byl laděný v silně nacionalistickém 

duchu a souvislost s blížícími se volbami byla podle organizátorů náhodná. „Vyzývam preto 

vlastencov z celého Slovenska: priveďte sem svoje deti, vnukov aj vnučky, a ukažte im, že sa 

náš hrad mohutnosťou aj dejinami, ktoré sa v ňom odohrávali, vyrovná Wawelu 

i Hradčanom. A prineste pamätníku kráľa Svätopluka kyticu kvetov. Drahé Slovenky, Slováci, 

tento deň začíname novú tradíciu úcty k štátnym symbolom a k nezávislej Slovenskej 

republike.“182 vyzýval ve svém projevu v rámci ceremoniálu Robert Fico.183 

„Že byl Svatopluk panovník, to víme z písemných pramenů, ale nevyskytuje se tam název král 

a všude se uvádí, že to byl panovník Moravanů, nikoliv starých Slováků.“184 vyjádřila se 

k Ficově formulaci archeoložka Tatiana Štefanovičová, která se specializuje na slovanskou 

a středověkou architekturu, zejména pak na nejstarší dějiny Bratislavy. Později členka 

odborné komise, která byla k posouzení sochy zřízena. Celé Ficovo snažení označuje jako 

„reminiscenci na devatenácté století“, kam takové snahy o tvorbu národního uvědomění skrze 

fiktivní přepisování či tvorbu historie patří. Socha i s podstavcem, který je vůči soše samotné 

silně předimenzovaný, měří 7,8 metru. Pro srovnání Pomník svatého Václava od Josefa 

Václava Myslbeka na Václavském náměstí v Praze měří na výšku i s kopím, které svatý 

Václav drží, 7,2 metru.  

Socha Svatopluka svou formou evokuje spíše estetiku normalizace – socialistický realismus, 

v němž byl autor Ján Kulich činný nejvíce, a nelze ji tak jakkoli označit za aktuální. Martin 

                                                 
182 SMER TV: Odhalenie sochy Svätopluka na Bratislavskom hrade [online]. In: YouTube: Smer – SD, 10. 06. 2010 
[cit. 2021-8-6]. Dostupné z: www.youtube.com/watch?v=DkoUhF_yENc 
183 Pozn.: předseda vlády Slovenské republiky v letech 2006–2010 a 2012–2018 
184 Do slovenské předvolební kampaně se zapojil i kníže Svatopluk. Česká televize [online]. 07. 06. 2010  
[cit. 2021-8-6]. Dostupné z: ct24.ceskatelevize.cz/svet/1337356-do-slovenske-predvolebni-kampane-se-zapojil-
i-knize-svatopluk 
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Piaček, člen iniciativy ANTIKULICH, sochu označil za národně-bolševického 

panáka.185„Mesto sa k osadzovaniu sochy vopred nevyjadrilo, vraj ich ani nikto neoslovil.“186 

upozornil Andrej Ďurkovský (KDH), tehdejší primátor Bratislavy, jenž byl na slavnostní 

odhalení také pozván, ale nedorazil. Nedorazil ani starosta Starého Mesta Andrej Petrek 

(Občiansky klub). 

Druhým faktickým problémem, kromě zmiňovaného mystifikujícího nápisu, se stal znak, 

který Ján Kulich vyobrazil na Svatoplukově štítu. Dvojramenný kříž, který si autor mírně 

upravil do pozice ve štítu. Historik Štefan Holčík v roce 2010 upozornil, že možnou inspirací 

byly autorovi ilustrace v knize Slovenské dějiny187 z doby Slovenského štátu (1939–1945), 

který spadal pod vliv nacistického Německa. „V roku 1939 vydala Matica slovenská knižku 

„Slovenské dejiny" od Františka Hrušovského. Ilustrácie k textu vybral Jozef Cincík, jeden 

z najvýraznejších ideológov romantickej ikonografie vtedajšej vládnej garnitúry... Obidva 

obrázky, ktorými sa inšpiroval Kulich, nakreslil český maliar Jaroslav Vodrážka, ktorý učil na 

gymnáziu v Martine.“188 Stejnou formu dvojramenného kříže, který se objevuje v ilustracích, 

využívala také takzvaná Hlinkova garda,189 polovojenská organizace Hlinkovy slovenské 

ľudové strany, která měla vůdčí roli v řízení vzniklého státního útvaru v letech 1939–1945. 

Na tuto podobnost upozorňoval heraldik Ladislav Vrtel, který působí na Ministerstvu vnitra 

Slovenské republiky a je také autorem slovenského státního znaku. „Ale prosím vás, dajte mi 

                                                 
185 Ibidem 
186 KRÁKOVÁ, Dorota. Svätopluk sa Bratislave nepáči. SME [online]. 11. 06. 2010 [cit. 2021-8-6]. 
Dostupné z:  bratislava.sme.sk/c/5416668/svatopluk-sa-bratislave-nepaci.html 
187 HRUŠKOVSKÝ, František a Jozef VLČEK, CINCÍK, Jozef, ed. Obrázkové slovenské dejiny.  
Turčianskom sv. Martine: Matica slovenská, 1942. 
188 VAGOVIČ, Marek. Svätoplukov štít označkovali ľudáckym mýtom. SME [online]. 24. 07. 2010 [cit. 2021-8-6]. 
Dostupné z: domov.sme.sk/c/5477648/svatoplukov-stit-oznackovali-ludackym-mytom.html 
189 Pozn.: „Emblém kríža so zdvojeným brvnom v kruhu sa stal zlopovestným najmä vďaka jeho prijatiu HG 
(stanovy schválené nariadením vlády č. 70/1938), polovojenskej organizácie, kde sa uplatňoval nielen na 
uniformách, čiapkovom odznaku, opaskovom odznaku, rukávových páskach..., ale aj na tlačivách či pečiatkach 
HG a jednotlivých jej organizačných zložiek. Garda bola najmä od júla 1940 v rukách pronemeckých radikálov, 
plnila bojové a bezpečnostné úlohy, strážnu službu v pracovných táboroch, podieľala sa na organizovaní 
deportácií Židov (po 25. marci 1942). Rozkazom Hlavného veliteľstva HG zo dňa 21. septembra 1944 vznikli 
Pohotovostné oddiely Hlinkovej gardy a poľné roty HG, ktorých úlohou bolo udržiavanie poriadku a boj proti 
Slovenskému národnému povstaniu. Časť POHG spolu s Wehrmachtom zasiahla do bojov proti Slovenskému 
národnému povstaniu a aj po jeho potlačení pokračovala v akciách proti partizánom. Asistovala pri popravách 
v Nemeckej a v Kremničke.“  
Zdroj: VRTEL, Ladislav. Symbolika kríža sa štíte jazdeckej sochy Svätopluka: posudek pro posúdenie pomníka 
Svätopluka pre predsedu Národnej rady SR. Bratislava, 2010. 
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s takýmito vecami pokoj. Veď tento dvojkríž bol dávno pred Hlinkom. Myslíte, že som si toto 

vycucal sám?"190 reagoval Ján Kulich na zmiňovanou kritiku. 

V roce 1942 posléze vyšlo další vydání Obrázkových slovenských dějin, kde je již jezdec 

s dvojramenným křížem na štítu vyobrazený přímo explicitně na obálce. Obálku navrhl Jozef 

Vlček a obrazovou část upravil a sestavil již zmíněný Jozef Cincík. Vyobrazení ale není 

historicky podložené a znak byl do zmiňovaných ilustrací dodán z ideologických, nikoli 

historických důvodů, v rámci tehdejší mýtotvorby. Vydání z roku 1942 opět vydalo v roce 

2017 nakladatelství Torden, které se specializuje na publikace poskytující „alternativní 

pravdu“. „Naším posláním je pomáhat člověku procitnout, aby se mohl vydat na cestu 

ke skutečné svobodě, k osvícení.“191 K osvícení vydává například tituly jako Rusko - Krym – 

História,192 NEZÁKONNÉ VOJNY. Ako krajiny NATO sabotujú OSN,193 Stalin: Spomíname 

spoločne,194 Ruská kultura verzus anglosaská agrese. Mnichovská zrada 1938.195 

Nakladatelství lze označit za nástroj dezinformační a proruské propagandy na Slovensku. Ač 

je tvorba ideologicky zabarvených ilustrací z dob totalitního státu z druhé světové války dnes 

již vědecky vysvětlena, mýtus, který vytvářely, zůstal. Názornou ukázkou může být právě 

socha Svatopluka, kde se takový historický omyl odehrál, pravděpodobně náhodou.  

12. červa 2010 proběhly na Slovensku parlamentní volby, které s 34,8 % vyhrál Ficův Smer. 

I přes vítězství ve volbách ale Smer přešel do opozice a předsedkyní vlády se stala Iveta 

Radičová. Nově zvoleným předsedou Národní rady Slovenské republiky byl Richard Sulík za 

stranu Sloboda a Solidarita, který posléze nechal zřídit komisi, jež měla sochu odborně 

posoudit. Sestavením expertní komise196 pověřil historičku Marínu Zavackou z Historického 

ústavu Slovenské akademie věd. Ta se ve svém výzkumu specializuje především na dějiny 

                                                 
190 VAGOVIČ, Marek. Svätoplukov štít označkovali ľudáckym mýtom. SME [online]. 24. 07. 2010 [cit. 2021-8-6]. 
Dostupné z: domov.sme.sk/c/5477648/svatoplukov-stit-oznackovali-ludackym-mytom.html 
191 O nás. TORDEN [online]. 2019 - 2021 [cit. 2021-8-6]. Dostupné z: torden.sk/o-nas/ 
192 STARIKOV, Nikolaj. Rusko - Krym - História. Torden, 2017. ISBN 978-80-89903-02-3. 
193 GANSER, Daniel. Nezákonné vojny. Ako krajiny NATO sabotujú OSN. Torden, 2021. ISBN 978-80-8223-067-6 
194 STARIKOV, Nikolaj a Dmitrij BELJAJEV. RUSKO. KRYM. HISTÓRIA. Torden, 2017. ISBN 978-80-89903-02-3. 
195 MARTIROSJAN, Arsen. RUSKÁ KULTURA verzus ANGLOSASKÁ AGRESE. Mnichovská zrada 1938. Torden, 
2021. ISBN 978-80-8223-069-0. 
196 Pozn.: prof. PhDr. Tatiana Štefanovičová, CSc. (archeoložka, SAHI), Prof. PhDr. Eduard Krekovič, CSc. 
(archeolog, FiF UK), Doc. Ján Hoffstädter, akad. soch. (docent v oboru sochařství (1993), v letech 2000-2007 
rektor VŠVU), Prof. Ing. arch. Štefan Šlachta, PhD. (architekt), Prof. PhDr. Roman Holec, CSc. (historik), Ján 
Steinhübel, CSc. (historik, HÚ SAV), PhDr. Štefan Holčík, CSc. (archeolog a muzejník), PhDr. Vladimír Beskid 
(historik umění, kurátor), Marína Zavacká, PhD. (historička, HÚ SAV), Externí posudky: PhDr. Ladislav Vrtel 
(heraldik, archivář, historik), Mgr. Jaroslava Roguľová, PhD. (historička, HÚ SAV), Doc. Martin Kanovský, PhD. 
(sociální antropolog), Mgr. Bohunka Koklesová (historička umění, prorektorka VŠVU), doc. PaedDr. Viliam 
Kratochvíl (historik, didaktik dějepisu), PhD., PhDr. Vladimír Turčan (archeolog a kurátor SNM-AM) 
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propagandy v období totalitních režimů na území Slovenska. „Kľúč na zostavenie komisie bol 

nasledovný: aktívna vedecká činnosť, preukázateľný predbežný odborný záujem o tému, 

odborová diverzita komisie (architektúra, výtvarné umenie, kunsthistória, archeológia, 

medievalistika, moderné dejiny (nacionalizmu a propagandy), preukázateľný kredit 

v konkrétnom odbore; uprednostnenie členov s interdisciplinárnym záberom, organizačné 

limity a udržateľnosť akcieschopnosti komisie. Kritériá pre vyžiadané posudky: Parciálne 

odborné otázky, ktoré sa vyskytli počas predbežných konzultácií s členmi komisie.“197 uvádí 

Marína Zavacká v rozhovoru vedeném s autorem textu. “Na prvom stretnutí bolo vzaté na 

vedomie, že komisia nerozhoduje, ale podáva vysvetlenia a odporúčania. Komisia vytipovala 

zásadné odborné oblasti, v ktorých sa žiada dielo posúdiť. Následne oslovila špecialistov na 

jednotlivé oblasti kvôli odborným posudkom. Z nich komisia spracuje Záverečnú správu 

s prípadnými odporúčaniami, ktoré môžu byť aj vo variantnej podobe. Nielen ich predseda 

NR SR môže a nemusí prijať, ale tam, kde nebude zhoda, budú uvedené variantné 

odporúčania.198 Zvlášť sa konštatovalo, že komisia nebude pokrývať otázky právne 

a ekonomické, táto analýza bola ponechaná v poli pôsobnosti kancelárie NR SR. Komisia sa 

mala sústrediť na oblasti architektonického a urbanistického riešenia, výtvarnej kvality, 

historickej korektnosti, spôsobom aktuálnej politickej inštrumentalizácie diela, jeho vplyvu na 

verejné historické povedomie atď.“199 

"Komisia posúdi, čo to je za sochu, má tu byť, nemá tu byť, či by jej náhodou niekde nebolo 

lepšie, čo je to za nápis, je dobrý, je zlý, predloží nejaké návrhy a potom uvidíme, že čo."200 

okomentoval Richard Sulík své rozhodnutí o vytvoření komise. Toho poté oslovili umělci 

Michal Moravčík a Jana Kapelová, aby předsedovi Národní rady Slovenské republiky 

připomněli výzvu, kterou podpořilo více jak sto signatářů z oblasti umění. „Ako nového 

predsedu parlamentu Vás vyzývame k odstráneniu sochy z areálu Hradu. Dúfame, že pri 

Vašom rozhodovaní vezmete do úvahy aj názor odbornej verejnosti, ktorá vo veľkej miere 

                                                 
197 Emailová korespondence s Marínou Zavackou, historička Historického ústavu Slovenskej akadémie vied se 
specializací na dějiny propagandy. Brno 14. 01. 2021.  
198 Pozn.: Marína Zavacká v rozhovoru doplňuje: „Nie vždy je laikom jasné, že vedecký posudok, to nie je 
prezentácia nejakého „názoru“, ale musia sa v ňom formulovať podložené argumenty a tiež musí otvorene 
polemizovať so známymi protiargumentmi. Preto chcem upozorniť, že komisia túto skutočnosť výslovne 
konštatuje, hoci ju považuje za samozrejmú súčasť vedeckej práce.“ Zdroj: Emailová korespondence s Marínou 
Zavackou, historička Historického ústavu Slovenskej akadémie vied se specializací na dějiny propagandy. 
Brno 14. 01. 2021. 
199 Ibidem 
200 Sochu Svätopluka posúdi komisia odborníkov. SME [online]. 20. 07. 2010 [cit. 2021-8-6].  
Dostupné z: domov.sme.sk/c/5471847/sochu-svatopluka-posudi-komisia-odbornikov.html 
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odsúdila toto politické gesto predchádzajúcej vlády."201 Z důvodu opozice nových vládních 

stran vůči straně Smer se očekával nápravný postup, který celou situaci bude zpětně 

odborně řešit.  

Do řešené problematiky se rozhodla zasáhnout také Lidová strana Naše Slovensko202 "Radě 

moudrých Svobody a solidarity vadí slovenský dvojkříž na soše Svatopluka, a proto spustili 

tažení za odstranění této sochy z nádvoří Bratislavského hradu.‘ Strana rovněž uvedla, že 

pověření Maríny Zavacké sestavením komise nebylo náhodné. Historička je totiž podle Lidové 

strany Naše Slovensko známá jako nepřítelkyně všeho slovenského a slovanského.‘"203 Na 

7. srpna 2010 tak svolali slovenští nacionalisté (předseda Matice slovenskej v Púchove 

a krajský koordinátor Lidové strany Naše Slovensko Marián Mišún) na webu Slovenskej 

pospolitosti protestní pochod proti zvažovanému odstranění sochy. Pochod měl vyjít od 

budovy Nejvyššího soudu Slovenské republiky směrem k soše Svatopluka. Policejní 

těžkooděnci extremisty ale k soše nepustili. Proti komisi se vyjádřil také Slovenský historický 

ústav Matice slovenské. „Personálne zloženie tejto komisie totiž úplne vylučuje jej nestranné 

a objektívne rozhodovanie, keďže všetci historici a archeológovia, ktorí sa stali členmi 

komisie, sú verejnosti všeobecne známi svojimi ideologickými a militantne-negativistickými 

názormi na sochu kráľa Svätopluka.“204 uvedl pro Aktuálně.sk ředitel historického ústavu 

Ján Bobák. 

Dne 6. září 2010 devítičlenná odborná komise složená z historiků, archeologů, sochařů 

a architektů oznámila na tiskové konferenci své stanovisko k problémovým otázkám sochy 

Svatopluka. Stanovisko ve svém úvodu kritizovalo celkový zvolený postup, kdy měla komise 

za úkol zhodnotit charakter díla a zvolenou lokaci již ex post. Komise upozorňovala, že 

zvolený postup a diskuse měla být provedena před realizací, v rámci standardních pravidel 

výběrového řízení. Namísto toho opačný postup stojí za řadou konkrétních chyb a problémů, 

ke kterým se zpětně komise musela vyjadřovat. V konečném důsledku komise konstatovala, 

                                                 
201 Ibidem 
202 Pozn.: Lidová strana Naše Slovensko je slovenská krajně pravicová politická strana, vznikla v roce 2010. 
Strana vznikla jako pokračovatel ultranacionalistické Slovenské pospolitosti – Národní strany (SP-NS), 
rozpuštěné Nejvyšším soudem Slovenské republiky v roce 2006 z důvodu rozporu s Ústavou Slovenské 
republiky. Strana je známá sympatiemi k válečnému období Slovenského státu (1939-1945). 
203 HORÁKOVÁ, Monika. Slovenští extrémisté mají novou modlu, potáhnou na Hrad. Aktuálně [online]. 
28. 07. 2010 [cit. 2021-8-6]. Dostupné z: zpravy.aktualne.cz/zahranici/slovensti-extremiste-maji-novou-modlu-
potahnou-na-hrad/r~i:article:673696/ 
204 HORÁKOVÁ, Monika. Slovenské hádky o sochu Svatopluka má vyřešit komise. Aktuálně [online]. 13. 08. 2010 
[cit. 2021-8-6]. Dostupné z: zpravy.aktualne.cz/zahranici/slovenske-hadky-o-sochu-svatopluka-ma-vyresit-
komise/r~i:article:674817/ 
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že takto nevhodně zvolený postup vedl ke zbytečné polarizaci společnosti a socha sama se 

stala jen ideologickým problémem, skrze který se jakákoliv její oprávněná kritika stala 

nepřípustnou. Komise také kritizovala budování národní hrdosti skrze vykonstruované mýty, 

nikoliv skrze vědecko-historické poznání. Zvláště jde-li o místa s tak zásadním státním 

významem, jakým disponuje prostor nádvoří Bratislavského hradu. Kritika se věnovala také 

iniciátorům sochy, kteří nepřipustili celospolečenskou diskusi a realizaci monumentu si 

politicky a stranicky přisvojili a reprezentovali. Stranou nezůstala ani kritika zneužití 

monumentu před volbami či zamezení spravedlivé umělecké soutěže. Způsob mediálního 

odhalení a nachystaného aranžmá přirovnala komise ke způsobům reprezentace spadajícím 

spíše do 19. století. Doporučující stanovisko uvádělo tři návrhy, jak s kontroverzní sochou 

dále nakládat. Prvním z nich byl přesun v rámci Bratislavského hradu, aby byla zachována 

původní podoba nádvoří. Posudek ale zmiňuje podmínky, že „sa odstráni diskutabilný symbol 

na štíte vzbudzujúci asociácie na obdobie národných dejín, ktoré by malo byť viac výstrahou 

ako dôvodom na kladenie vencov. Jeho súčasná podoba je evidentne motivovaná 

učebnicovým zobrazovaním Svätopluka z čias vojnového slovenského štátu. Symbol evokujúci 

znak Hlinkovej gardy sa nahradí dvojkrížom s kratším vrchným brvnom.“205 Druhá podmínka 

pak požadovala, že „sa odstráni text na podstavci, ktorý zavádza, mystifikuje a nezodpovedá 

stavu poznania súčasnej historickej vedy a nahradí sa tradičným nápisom s menom a rokmi 

panovania zobrazenej osobnosti. Ostatné chyby, resp. ahistorické prvky diela, nemajú 

charakter, ktorý by sochu vyslovene diskvalifikoval z verejného vystavovania, určite však 

nemôžu vo verejnosti prispieť k budovaniu nepokriveného historického poznania.“206 

V případě, že by autor s úpravami sochy nesouhlasil, doporučila komise přesun do 

Slovenského národního muzea, jako doklad svědectví autorské tvorby pro politickou 

propagandu a mýtotvorbu. V takovém případě na uvolněné místo navrhli umístit sochu novou, 

vzešlou ze standardní umělecké soutěže. Poslední možností bylo navrácení díla sochaři Jánu 

Kulichovi. I v tomto případě komise navrhovala opět uměleckou soutěž na „architektonicky 

vhodném místě hradního areálu“. Se závěrečným stanoviskem bylo odevzdáno také deset 

odborných posudků od jednotlivých odborníků. 

Na navržené varianty reagoval předseda strany Smer Robert Fico, který označil jakékoli 

změny na soše „krále Svatopluka“ za barbarství a čin směřující proti Slovensku. „Predseda 

NR SR Richard Sulík by si mal uvedomiť, že je prvý medzi rovnými. „Prečo si osobuje jedna 
                                                 
205 ZAVACKÁ, Marína, Ján STEINHÜBEL, Ladislav VRTEL, et al. Správa komisie na posúdenie pomníka Svätopluka 
pre predsedu Národnej rady SR. Bratislava, 2010. 
206 Ibidem 
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osoba právo rozhodovať, či socha bude, alebo nebude,“ opýtal sa Fico.“207 Matica slovenská 

zároveň zřídila svou vlastní komisi, která výsledek komise Zavacké rozporovala. 

8. září proběhla mimořádná schůze Národní rady Slovenské republiky, na které se pokusila 

strana Smer odvolat předsedu Národní rady Slovenské republiky Richarda Sulíka. „Predseda 

Národnej rady SR Richard Sulík mal počas dnešnej mimoriadnej schôdze dojem, že nie je 

o jeho zosadení z funkcie, ale odvolávaní Svätopluka. ‚Vo veci sochy Svätopluka nie som 

rozhodnutý, určite sa budem snažiť získať aj iné názory…. Stretnúť sa chcem aj s jej autorom 

Jánom Kulichom,‘ avizoval.“208 Znovu tak bylo slyšet názor o protinárodních činech či 

barbarství. Výsledkem celodenního jednání bylo obhájení funkce Richarda Sulíka.  

22. září 2010 zveřejnil Richard Sulík rozhodnutí sochu na místě ponechat. Jako kompromis 

zvolil odstranění nápisu o „králi starých Slováků“ a znaku na štítu. Tyto práce měl na své 

náklady provést autor památníku, Ján Kulich. Na vybraných lokacích, kam se měla socha 

přesunout, probíhaly stavební práce a dílo by se na staveništi mohlo, dle jeho názoru, 

poškodit. Politicky riskantní rozhodnutí a odpovědnost za takový krok, který by u části 

veřejnosti vyvolal negativní reakce, ponechal na svém nástupci, za kterého již bude 

rekonstrukce hotová a sochu nebude mít na novém místě co poškozovat. Zbavení se 

odpovědnosti a polovičaté rozhodnutí mělo za cíl zklidnit všechny strany sporu. 

Na výsledné rozhodnutí stejný den čekali na Bratislavském hradě také zástupci odborné 

veřejnosti – umělci. V tu dobu již seskupení pod občanským sdružením Veřejný podstavec. 

Protest ANTIKULICH II – To nie je Svätopluk, to je (len) zlá socha!, navazoval na již 

proběhnuvší protest ANTIKULICH I, který se odehrál v den odhalení sochy, na které 

protestující umělci nebyli připuštěni. Protestující tak dávali najevo vůli sochu odstranit a své 

požadavky sepsali v následujícím krátkém manifestu: „Naďalej sme svedkami, že niektorí 

zástancovia sochy Svätopluka sa snažia verejnosti nanútiť pocit, že jej odstránením, alebo 

premiestnením, odstránime aj túto postavu z našej histórie, ba dokonca, že všetci, čo chcú túto 

sochu premiestniť, sú proti veľkomoravskej histórii apod. Tento nezmyselný guláš propagandy 

zastiera jeden základný fakt, že socha Svätopluka je symbolom veľmi zlého umenia, že je to 

jednoducho zlá socha. Nevidíme dôvod, aby sme si aj po dvadsiatich rokoch od Nežnej 

revolúcie museli interpretovať svoju vlastnú históriu cez totalitnú estetiku, cez videnie 
                                                 
207 PIŠKO, Michal. Socha Svätopluka má podmienku: zhodiť znak. SME [online]. 06. 09. 2010 [cit. 2021-8-6]. 
Dostupné z: domov.sme.sk/c/5535629/socha-svatopluka-ma-podmienku-zhodit-znak.html 
208 Minúta po minúte: Fico neuspel, Sulík zostáva vo funkcii. SME [online]. 08. 09. 2010 [cit. 2021-8-6]. 
Dostupné z: domov.sme.sk/c/5539195/minuta-po-minute-fico-neuspel-sulik-zostava-vo-funkcii.html 
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človeka, ktorý bol úzko spojený s normalizáciou a ideologicky strážil pohyb na našej 

umeleckej scéne. Socha Svätopluka je pre nás víťazstvom normalizácie, je jej vygradovaním 

a potvrdením, je dokladom toho, že ako spoločnosť o sebe málo uvažujeme. Odmietame takto 

kontaminované „pútne miesto“ na Bratislavskom hrade, ktoré nám darovala predchádzajúca 

vláda. Odmietame umenie, ktoré poslúžilo v kampani jednej politickej strany. Odmietame 

umenie, ktoré má reprezentovať takto nezmyselne a absurdne naše dejiny.209 Vyjádření To nie 

je Svätopluk, to je (len) zlá socha! ve výsledku zapadalo do vyostřené situace plné frustrace, 

ve které se vůle po dialogu hledala až zpětně po hotové realizaci a změně politického 

prostředí na Slovensku. 

O úpravách Svatopluka následně informují média 27. října 2010, kdy kontroverzní znak 

přikryla kovová poklice. Změna textu na soklu sochy proběhla posléze v listopadu 2010. Poté 

Svatopluk na čas zmizel z mediálního prostoru. Robert Fico se po dvouleté přestávce, kterou 

narušily až předčasné volby 10. března 2012, opět navrátil k moci a bylo otázkou, zda 

památník upraví do původní podoby. Na dotazy, zda takový krok má podporu prezidenta 

Ivana Gašparoviče či politiků Smeru, všichni odpovídali vyhýbavě. Změna nicméně nenastala 

a od té doby se soše věnují především turisté. Svou politickou úlohu socha splnila. Událostem 

se ve své práci dále věnovala předsedkyně komise Marína Zavacká, která v textu „Pomník 

Svätopluka ako prameň k dejinám 20. a 21. storočia. Poznámky k historickej interpretácii.“210 

sledovala podobnosti, motivace a výroky ideologa tehdejšího Slovenského štátu Štefana 

Polakoviča se současnými politickými představiteli, kteří se v tvorbě monumentu Svatopluka 

angažovali. Zjištění, že jsou mnohdy až nápadně totožné, silně umocňuje dojem, že rok 1939 

a jeho nacionalistické cíle a myšlenky, jsou vzdálená a přežitá historie. „Sklamalo nás 

rozhodnutie vtedajšieho predsedu parlamentu Richarda Sulíka, že nebol ochotný so sochou 

manipulovať. Neviem, aké tam boli tlaky, za čo to bolo vymenené. Už sa to asi 

nedozvieme.“211 zhodnotil výsledné diplomatické rozhodnutí Richarda Sulíka Dalibor Bača, 

člen o. s. Veřejný podstavec. 

 

 

                                                 
209 To nie je Svätopluk, to je (len) zlá socha! Dalibor Bača [online]. 09 2010 [cit. 2021-8-6].  
Dostupné z: www.daliborbaca.com/verejny-podstav/antikulich-ii/ 
210 ZAVACKÁ, Marína. Pomník Svätopluka ako prameň k dejinám 20. a 21. storočia. Poznámky k historickej 
interpretácii.: posudek pro posúdenie pomníka Svätopluka pre predsedu Národnej rady SR. Bratislava, 2010. 
211 BURČÍK, Matúš. Smer je o kráľovi Svätoplukovi ticho. SME [online]. 25. 03. 2012 [cit. 2021-8-6].  
Dostupné z: domov.sme.sk/c/6313779/smer-je-o-kralovi-svatoplukovi-ticho.html 
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VEŘEJNÝ PODSTAVEC  

---------- Dalibor Bača  

„Verejný podstavec chápeme ako miesto, kde sa môžu generovať rôzne idey, ktoré môžu 

prekročiť aj kritický rámec politika doby. Zároveň môže prispieť ako aktualizátor súčasného 

umenia v opozícii k mestským atrakciám ako sú sochy typu Schöne Náci, Čumil …“212 

o. s. Veřejný podstavec 

  

V roce 2010 Dalibor Bača, Tomáš Džadoň, Michal Moravčík a Martin Piaček realizovali 

projekt public-artové galerie – Verejný podstavec. Navázali na již proběhlé aktivity a dodali 

jim nový, konkrétnější rozměr. Umělci se dostali do uskupení, kde bylo možné lépe 

formulovat své motivace, východiska a cíle, což pomohlo lepší čitelnosti jejich aktivit 

z pohledu veřejnosti a médií. Public-artovým projektem se Veřejný podstavec snažil zlepšit 

situaci současného umění ve veřejném prostoru města a upozornit na dlouhodobou absenci 

koncepce veřejného prostoru, kterou Bratislava postrádala. Inspirací jim byly projekty Kunst 

im öffentlichen Raum ve Vídni, či Fourth Plinth v Londýně. 

Pro realizaci projektu public-artové galerie hledali vhodné prostředí, které svou historií bude 

inspirující pro umělecké reakce. Zajímal je především historický kontext, který bude schopný 

oslovit jak diváka, tak potenciální vystavující umělce. Vhodným prostorem se ukázal 

podstavec dříve určený bustě Františka Zupky z roku 1988 před Domem odborů Istropolis na 

Trnavskom mýte v Bratislavě (kongresové a kulturní centrum z let 1956–1981). František 

Zupka byl za minulého režimu vysoký komunistický funkcionář, v 50. a 60. letech předsedou 

Ústřední rady odborů. Jeho busta byla po sametové revoluci zahalena, později odstraněna. 

Sokl následně zůstal až do aktivit Veřejného podstavce dlouhodobě nevyužitý. Autorem busty 

Františka Zupky byl již zmiňovaný sochař Ján Kulich. Historicky poznamenaný prostor 

vytvořený pro umělecko-politikou reprezentaci nabízel jedinečnou možnost reflektovat témata 

současné politiky, společensko-historických problémů, paměti místa ale také veřejného 

prostoru skrze současné metody a formy umění. To vše v čase probíhajících společenských 

diskusí nad tématem památníku Svatopluka. 

                                                 
212 Verejný podstavec. Verejný podstavec [online]. [cit. 2021-8-6].  
Dostupné z: www.verejnypodstavec.com/ver_pod.html 
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Majitelem pozemku, na kterém se nefunkční památník nacházel, byl Jednotný majetkový fond 

svazu odborových organizací Slovenské republiky. S ním si zástupci Veřejného podstavce 

vyjednali formální souhlas s využitím památníku pro účely výstavy současných uměleckých 

děl se záměrem oslovení kolemjdoucího diváka. Projekt měl probíhat v rozmezí šesti měsíců 

od 15. července 2010 do konce roku. Formální souhlas Jednotný majetkový fond vystavil 

1. března 2010. Podmínkou, kterou si Jednotný majetkový fond kladl, bylo zbavení se 

odpovědnosti za případné škody třetím stranám. 

Jako první a zároveň poslední dílo, které bylo na podstavci Františka Zupky prezentováno, 

byla busta Doc. JUDr. Robert Fico, CSc. od Dalibora Bači. Velký nadživotní portrét odlitý do 

laminátu vyobrazoval premiéra Roberta Fica v neutrálním výrazu tváře. Dílo, které svým 

názvem přesně odpovídá Ficovu plnému jménu, využívá sochařských nástrojů, které ve 

výsledku vzbuzují dojem totalitární estetiky. Bača svým dílem reagoval na popisované 

události a pokusil se o vytvoření diskuse. Zájem jeho práce se zaměřoval na politické 

motivace vztažené k veřejnému prostoru, které se projevují především v rozmístění 

monumentů reprezentujících konkrétní politickou moc. S tím úzce souvisí téma změny, které 

v případě obměny mocenských struktur přináší také obměnu monumentů. Instalace reagovala 

na popisovaný zájem Fica podílet se a sbírat politické body při odhalování monumentů 

slovenských národních buditelů od autorů, kteří jsou spojováni s normalizační podobou 

kultury na Slovensku. „Socha začala opäť fungovať ako silný politický a ideologický kolík 

daného územia, stala sa nástrojom na deklarovanie dominancie jedného názoru a zároveň 

slúži ako vstupné dvierka pre rehabilitáciu prorežimistických sochárov.“213 Popisuje Bača 

svou realizaci v tiskové zprávě. V reakci na historické pozadí podstavce Bača využil tento 

prostor pro umělecký komentář tehdejšího dění, nejen kolem monumentu Svatopluka. Fica, 

objednavatele Svatopluka, umístil do pozice, kterou bustě Františka Zupky Ján Kulich 

v osmdesátých letech nachystal. 

Samotná instalace na místě měla setrvat od 1. srpna 2010 do 28. října 2010. Na místě ale 

vydržela jen pár hodin. Jednotný majetkový fond svazu odborových organizací SR se totiž 

zalekl politicky angažovaného umění a rozhodl se zakročit. Realizace sice neporušovala 

pravidla vzájemné dohody, přesto byl ale majitelům soklu politický komentář nepříjemný 

a autora nařkli z porušení vzájemné dohody a podvodu. Zaměstnanci JMF po pár hodinách 

                                                 
213 Doc. JUDr. Robert Fico, CSc. Dalibor Bača [online]. 28.10. 2010 [cit. 2021-8-6].  
Dostupné z: www.daliborbaca.com/doc-judr-fico/01-08-2010-dom-odborov/ 
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bustu Fica zakryli prostěradlem a vyzvali autora k odstranění díla. Ten s postupem nesouhlasil 

a vyžadoval schůzku, kde se společně domluví. Na několik hodin byla socha překrytá 

plachtou, aby nebylo jasné, koho busta ztvárňuje. Památník pro Františka Zupku si tak prožil 

jakousi historickou reminiscenci. Po sametové revoluci totiž byla i samotná busta Františka 

Zupky před svým odstraněním zahalena stejným způsobem. Obě sochy čekal také stejný 

konec, odstranění. Událost se dostala do mediálního prostoru a sám Robert Fico vyjádřil 

požadavek o její co nejrychlejší odstranění. Následující den 2. srpna 2010 byla socha 

zaměstnanci Jednotného majetkového fondu odstraněna a tentýž den byla spolupráce na 

projektu rozvána. „Dalibor Bača odmietol odstrániť svoju sochu aj z dôvodu, že JMF ako 

vlastník podstavca, nikdy bližšie nekonzultoval a nevyžadoval obsahovú náplň projektu 

galérie. Združenie Verejný podstavec nesie plnú zodpovednosť za výstavnú dramaturgiu 

a vníma ju ako autonómnu kurátorskú kompetenciu, do ktorej nemožno hrubým spôsobom 

zasahovať neodbornými a jednostrannými krokmi. Akýkoľvek zásah do prezentácie výtvarných 

diel je ideologickým diktátom, s ktorým sa nemôžeme nikdy stotožniť a svedčí o praktikách, 

ktoré sú spájané s totalitnými režimami. V tomto zmysle je zmiznutie busty 

Doc. JUDr. ROBERTA FICA, CSc. jasným odkazom na ideologickú kontrolu verejného 

priestoru. Jej odstránenie z poverenia najvyšších miest dáva signál, že verejný priestor je 

silným politikom aj vyše dvadsať rokov po Nežnej revolúcii.“214 

Projevila se zde především mocenská politika prostoru, ať již záměrná, či nezáměrná, skrytá 

především ve strachu z možného postihu a politických dopadů. Projekt ve své krátkosti 

názorně prezentoval, jak může současné umění vstupovat do aktuálních společenských témat, 

komentovat je a vybízet k diskusi. Nabízí se ale otázka, zda krok odstranění Fica není 

srovnatelný s požadavkem, jaký Veřejný podstavec vyžadoval po soše Svatopluka od Jána 

Kulicha. „Tu išlo o totalitný zásah úradníka. Inštalovanie Ficovej busty bol ohlásený dočasný 

projekt, ktorý nemal ambíciu stať sa večným dokumentom, totemom. Naopak, Svätopluk 

vznikol v duchu spomínaného starého chápania sochy ako trvalého ideologického symbolu. 

Navyše, my nežiadame jeho zničenie, ale bolo by pozitívnym gestom terajšej vlády, keby 

o ňom otvorila diskusiu, ktorá by viedla k citlivému premiestneniu sochy. My ho nedávame 

potme preč, chceme len debatu odborníkov."215 reagovali zástupci Veřejného podstavce na 

dotaz novinářů.  

                                                 
214 Ibidem 
215 BALOGH, Alexander. Socha nemá byť slúžkou aktuálnej moci. SME [online]. 05. 08. 2010 [cit. 2021-8-6]. 
Dostupné z: kultura.sme.sk/c/5492857/socha-nema-byt-sluzkou-aktualnej-moci.html 
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Nevratnému odstranění ale nakonec podlehl samotný Zupkův podstavec, na kterém byla busta 

Fica umístěna. V září 2019 byl bagrem srovnán se zemí, což vyvolalo otázky 

ohledně nakládání s kulturním dědictvím, jež se k celému rozsáhlému areálu Istropolis z doby 

normalizace váže. Demolice nefunkčního podstavce proběhla z důvodů zabezpečení plochy 

pro zónu určenou fanouškům ledního hokeje v rámci příprav 83. mistrovství světa, které se 

v témže roce odehrálo v Bratislavě. „Opäť sa potvrdilo, že verejný priestor je stále vnímaný 

dosť ideologicky, že ešte nemáme schopnosť nadhľadu a prijatia umeleckého diela ako 

názoru, o ktorom sa má diskutovať,“216 zhodnotil výsledek projektu Dalibor Bača.  

 

 

BOD 0  

---------- Paweł Althamer, Ilona Németh, Krištof Kintera, Szabolcs KissPál  

„Bod 0 prináša na námestie štyri dočasné realizácie, ktoré aktívne reagujú na jeho historické 

vrstvy. Dočasnosť, nestálosť, otvorenosť sú termíny, ktorými vytvárame priestor, kde sme na 

pozadí socialistického environmentu schopní uvažovať o sebe inak.“217 

o. s. Veřejný podstavec 

 

Po vykázání z podstavce před areálem Istropolis a následném zrušení smlouvy na výstavní 

projekt se Veřejný podstavec v roce 2011 přeorientoval na jiný historicky významný prostor – 

Náměstí svobody (Gottwaldovo náměstí během socialismu). Výběr byl zvolen z důvodů 

celkového zachování socialistického rázu, jaký náměstí dostalo v letech 1979–1980 od 

autorského kolektivu Juraje Hovorky, Tibora Bártfaye, Karola Lacky a architektů Virgila 

Droppa a Juraje Hlavici. Zmínění umělci a architekti pro náměstí navrhli monumentální 

centrální fontánu s názvem Družba o průměru čtyřiceti metrů s výrazným květem uprostřed. 

Náměstí ale dnes není zcela zachovalé. 13. listopadu 1980 zde byl odhalen monumentální 

památník Klementa Gottwalda s dělnictvem od kolektivu autorů, Tibora Bartfaye, Juraje 

Hovorky, Karola Lacky a architektů Virgila Droppi, Juraje Hlavici a Viktórie Cvengrošové. 

                                                 
216 Ibidem 
217 BOD 0. Verejný podstavec [online]. 15. 09. 2014 [cit. 2021-8-6].  
Dostupné z: www.verejnypodstavec.com/bod_0.html 
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Monument zde setrval až do roku 1990, kdy byly figurám odřezány hlavy a následně uloženy 

do depozitáře Galerie města Bratislavy. 25. listopadu 1990 byla socha odstřelena. Od roku 

2007 byla fontána z technických důvodů nefunkční. „Jeho dnešný zanedbaný stav 

a nefunkčná monumentálna fontána sú odrazom našich nevysporiadaných vzťahov k tejto 

dobe. Za hodnotný a pozoruhodný považujeme fakt, že si námestie udržalo tvár a dochovalo 

sa v pôvodnom stave až do dneška.“218 Uvádí občanské sdružení Veřejný podstavec. 

Náměstí svobody se také začalo objevovat v roce 2011 v diskusích jako návrh pro nové 

umístění bratislavského památníku Ľudovíta Štúra z roku 1972 od sochaře Tibora Bartfaye, 

jednoho z autorů fontány a Gottwaldova památníku. Památník Ľudovíta Štúra měl být 

přemístěna na volné místo po odstraněném Pomníku Klementa Gottwalda, aby uvolnila místo 

kopii sochy Marie Terezie. Ze stěhování z Námestie Ľudovíta Štúra ale sešlo a tak socha 

setrvala na svém místě. Zároveň se objevily snahy prosazující umístění nového památníku na 

Náměstí svobody – Pamätníku demokratickej revolúcie v novembri 1989. Tento záměr v roce 

2014 městský úřad přijal usnesením o plánovaném umístění památníku v lokalitě náměstí. 

V roce 2019 zvítězil ve vypsané soutěži návrh autorského kolektivu, architektů Emo 

Zatlukaje, Braňo Lackoviče a sochaře Jakuba Trajtera.  

Pro projekt BOD 0 vyzval Veřejný podstavec několik vybraných umělců ve složení Paweł 

Althamer (PL), Krištof Kintera (CZ), Szabolcs KissPál (HU) a Ilona Németh (SK). Výběr 

umělců měl odrážet totožné historické pozadí takzvaných satelitních států Sovětského svazu 

z původního východního bloku – Československo, Polsko a Maďarsko. Autory spojovala 

totožná zkušenost s veřejným prostorem, který byl formován totalitním systémem komunismu 

a na jehož stopy či pozůstatky musíme v současnosti nějakým způsobem reagovat.  

Jednotliví vybraní umělci vytvořili koncept, jak s veřejným prostorem a historicko-politickým 

pozadím Náměstí svobody dle svého ideálně pracovat. Jejich vize pak byly prezentovány 

formou výstavy BOD 0 / POINT 0 v Krokus Galérii v Bratislavě. Výstava trvala od 7. září do 

7. října 2011 a byla doplněna vydaným katalogem. Na výstavu pak navázaly realizace 

jednotlivých konceptů ve veřejném prostoru Náměstí svobody v průběhu let 2012 a 2013. 

Díla a autoři jsou zde uvedeni v časové souslednosti jejich realizace.  

Paweł Althamer se svým dílem Náměstí svobody do prostoru rozhodl vstoupit s očistným 

tématem. Paměť místa byla natolik „zanesená“ politicko-ideologickým nánosem, že se 
                                                 
218 Ibidem 
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rozhodl prostor léčit. Navrhl tedy uspořádat 18. května 2012 dětský den a prostor náměstí 

vyplnit dětmi a jejich hrou. Největší fontánu na Slovensku změnil v největší pískoviště. Pro 

ten účel se vyplnil nefunkční prostor fontány 450 tunami písku. Pískoviště zároveň sloužilo 

jako metafora pro svobodný prostor, kde si děti vytvářejí své první vzájemné vztahy a řeší 

první konfrontace. Součástí akce byla možnost kreslení křídami, či předčítání pohádky 

polského autora Janusze Korczaka (1878-1942) – Král Matýsek První (1922). Alegorická 

pohádka vypráví o dětském králi Matýskovi, který se na trůn dostal po smrti svého otce a je 

konfrontován se složitým chodem vlády. Zavádí řadu reforem směřovaných především na děti 

a nese reálné následky svých rozhodnutí. Pohádka je alegorií na tehdejší složitou situaci nově 

vzniklého Polska a jeho složité historie. Prostoru, kterému dlouhodobě dominovaly ideologie 

dospělých, tak na pár dní, jako v pohádce, vládly děti.  

Ilona Németh byla ze čtveřice umělců asi nejvíce zaujatá bouráním památníku Klementa 

Gottwalda v roce 1990. Komunistický režim prostor náměstí využíval nejen pro propagandu 

monumentálního charakteru, ale také pro pořádání masových akcí, jakými byly například 

vojenské přehlídky. Z důvodu vířícího prachu při takových akcích se náměstí přezdívalo 

Sahara. Tyto dva aspekty se pokusila Ilona Németh reflektovat ve svém návrhu devastujícího 

tornáda, které by smazalo veškeré stopy politických zásahů. Návrh destruktivní přírodní síly 

reflektoval proces neustávajícího stavění a bourání monumentů, který se odráží v aktuální 

mocenské situaci a sympatiích ke konkrétním námětům reprezentace. Z popisu je tak jasné, že 

koncept nemohl být v navržené podobě realizován. 27. září 2013 ale Ilona Németh realizovala 

jeho upravenou, nedestruktivní podobu s názvem Hmla. Pro realizaci zvolila opět efemérní 

přírodní sílu, aby veškeré politické nánosy a proklamované vize krásných zítřků skryla v mlze 

a prostor od nich aspoň částečně a na chvíli osvobodila.  

Krištof Kintera naopak prostor pojal jako místo, kde je po dekádách nakázané ideologie 

možnost projevovat svobodně jakékoli jiné názory, dle své volby, vyznání, přesvědčení či 

humoru. Návrh One Euro Public Jukebox se sestavoval z tribuny či kazatelny umístěné na 

místě původního Gottwaldova památníku. Zde si návštěvník mohl v jukeboxu zvolit 

zvukovou stopu, kterou se následně skrze amplion vyplnilo celé náměstí. Návštěvník měl na 

výběr například projev Václava Havla, zpěv muezína, kubánskou hymnu, štěkot psů, ticho či 

skladbu od Sex Pistols - God Save The Queen. Kintera se rozhodl politicky poznamenaný 

prostor přehlušit vlastním výběrem a/politických projevů, smyslných i nesmyslných, 

v omezenosti výběru jukeboxu. Dílo by se dalo chápat jako pokus o reminiscenci antického 
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fóra, kde se mohlo politicky diskutovat a kde se také zrodily základy elementární demokracie. 

Nemožnost amplion neslyšet naopak nutí, možná trochu výchovně, naslouchat a respektovat 

„názory či hluky“ ostatních. Kintera svůj koncept realizoval v mírně pozměněné podobě, jako 

samostatně fungující dočasný sochařský objekt, budku, bez popisovaného pódia. Dílo Public 

Jukebox mezi roky 2011–2014 procestovalo svět v rámci různých uměleckých výstav 

a projektů.219 V Bratislavě byl jukebox vystaven 14. – 22. října 2014. Dílo vzniklo z finanční 

podpory projektu BOD 0. Jukebox se nakonec trvale usadil 3. října 2020 na louce u lesa 

poblíž vsi Hrachov u Sedlčan, kde ale svůj demokratický aspekt postrádá. 

Szabolcs KissPál ve svém návrhu formuloval pokus o umělecko-politický akt smíření. 

V prostoru náměstí navrhl vykopat hlubokou jámu, Korunovační údolí, negativ 

korunovačního pahorku, kdysi umístěného v lokaci dnešního Námestie Ľudovíta Štúra. 

Zeminu z jím navrženého výkopu chtěl následně, jako akt smíření mezi slovensko-

maďarskými vztahy, rozvézt do bývalých žup Uherska, které po první světové válce 

podpisem Trianonské smlouvy v roce 1920 ztratilo bezmála tři čtvrtiny rozlohy a překreslilo 

hranice na velikost dnešního Maďarska. Uherská ztráta tak umožňovala například vznik 

tehdejšího nového státního útvaru, Československa. KissPálův návrh se dotýkal již zmíněného 

stěhování sousoší Ľudovíta Štúra z místa, kde kdysi zmiňovaný korunovační pahorek stál, na 

Náměstí svobody. K rošádě monumentů ale nedošlo, stejně tak k realizaci původního 

KissPálova ojedinělého aktu usmíření – opaku v Maďarsku častých pomníků Trianonu. 

Trauma, které Trianonská smlouva Maďarům po prohrané válce způsobila, je stále politicky 

přiživované a aktuální, což se jen potvrdilo v roce 2020, kdy maďarský premiér Viktor Orbán 

odhalil poblíž parlamentu v Budapešti pomník Trianonu. Obrovská rampa směřující pod zem 

stála 387 milionů korun a byla iniciována nejvyššími politickými představiteli maďarské 

vlády. Pomník na sobě nese názvy více než dvanácti tisíc ztracených vesnic a měst 

s maďarským názvoslovím z roku 1913. Mimo jiné i ty, které maďarské názvy neměly. 

Nacionalistická politika maďarského premiéra s tématem Velkého Maďarska pracuje 

systematicky a tyto sentimentální vzpomínky cíleně vyvolává. „Západ znásilnil tisícileté 

hranice střední Evropy. To mu nikdy nezapomeneme… Maďarsko dojde k branám vítězství, 

vzkazuje Orbán.“220 komentoval Michael Romancov jeden z projevů Viktora Orbána, který 

                                                 
219 Public Jukebox. Krištof Kintera [online]. 2020 [cit. 2021-8-6].  
Dostupné z: kristofkintera.com/pages-work/public-jukebox.htm 
220 ROMANCOV, Michael. Západ znásilnil tisícileté hranice střední Evropy. To mu nikdy nezapomeneme… 
Maďarsko dojde k branám vítězství, vzkazuje Orbán. Deník N [online]. 11. 06. 2020 [cit. 2021-8-6].  
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pronesl dva dny po stém výročí Trianonu. Detailně se tomuto fenoménu využívání pomníků 

maďarské provenience, jako politického vymezení území na jihu Slovenska, věnoval Gábor 

Hushegyi ve svém pětiletém výzkumu Znaky v priestore – Naše nové monumenty.221 Dílo, 

které KissPál pro Náměstí svobody navrhl, tak bylo opakem těchto současných 

nacionalistických tendencí, které v politice Maďarska a Slovenska prosazují politici jako 

Viktor Orbán a Robert Fico. 

KissPálova realizace nakonec získala, stejně jako většina ostatních, jinou formu než původní 

návrh. Na konci roku 2015 nechal na Náměstí svobody instalovat dílo s názvem Pozastavená 

exploze, obsahující deset rozmístěných bloků kamene, segmentů z výbuchem zničeného 

Gottwaldova pomníku, jehož části dlouho ležely na půdě Vysoké školy výtvarných umění 

v Bratislavě. Na devět z deseti bloků autor vytesal jména související s historií Slovenska. 

Poslední kámen nechal prázdný a o jméně, které na něm má být zvěčněno, nechal rozhodnout 

v anketě na stránkách nově zformovaného Deníku N. „Szabolcs Kisspál vyjadruje 

nerozhodnosť našej kolektívnej pamäti za posledných dvadsaťpäť rokov. Výber týchto 

osobností nie je náhodný a predstavuje autorov čiastočne ironický či podvratný pokus 

o vyvolanie širšej diskusie o novodobých hrdinoch našej histórie,“222 popsal záměr Martin 

Piaček, z Veřejného podstavce. Z fragmentů pomníku starého tak vznikl pomník nový, 

komentující nejen současnost, ale především také náš vztah ke společné historii a sdílenému 

prostoru. Ve volbě byla 350 hlasy zvolena Gisi Fleischmann (1892–1944, Osvětim), která se 

v průběhu holokaustu za druhé světové války zasazovala o záchranu židů před deportacemi do 

nacistických vyhlazovacích táborů. „Pre mňa je to dobrá správa o stave historickej pamäti 

časti slovenskej spoločnosti – tej, ktorej sa cítim byť súčasťou. Životný odkaz tejto 

bratislavskej rodáčky presahuje hranice národa, viery či rasy, a to ho robí stále 

aktuálnym.“223 zhodnotil výsledek za Veřejný podstavec Martin Piaček.  

Po sérii protestních, až politicky konfrontačních projektů, které volaly po společenské diskusi 

a požadovaly konkrétní kroky vlády, se projekt BOD 0 vrátil, jak název napovídá, na začátek. 

                                                                                                                                                         
Dostupné z: denikn.cz/377589/zapad-znasilnil-tisicilete-hranice-stredni-evropy-to-mu-nikdy-nezapomeneme-
madarsko-dojde-k-branam-vitezstvi-vzkazuje-orban/?ref=list 
221 KAPELOVÁ, Jana. Znaky v priestore – Naše nové monumenty. Artyčok [online]. [cit. 2021-8-6].  
Dostupné z: artycok.tv/7525/znaky-v-priestore-nase-nove-monumentysymbols-in-space-our-new-monuments 
222 MOČKOVÁ, Jana. Koho by sme dnes vytesali do kameňa? Deník N [online]. 03. 12. 2015 [cit. 2021-8-6]. 
Dostupné z: dennikn.sk/310971/koho-by-dnes-vytesali-do-kamena/?ref=in 
223 MOČKOVÁ, Jana. Gisi Fleischmann bude mať symbolický pamätník na Námestí slobody. Deník N [online]. 
22. 12. 2015 [cit. 2021-8-6].  
Dostupné z: dennikn.sk/327542/gisi-fleischmann-mat-symbolicky-pamatnik-namesti-slobody/ 
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Projekt BOD 0 nabídl aktuální uměleckou tvorbu, která nastavila předcházející, především 

politické a protestní rétorice umírněnější tvář a ve svém výsledku, alespoň co se komunikace 

směrem k veřejnosti týče, byla možná i efektivnější a vstřícná.  

 

 

VÝSLEDEK ČINNOSTI 

---------- Veřejný podstavec 

„Přišla nová generace lidí, kteří měli úspěch a do těch důležitých městských pozic 

 se dostali, Veřejný podstavec tak splnil to, čím byl, podstavcem.“224 

Martin Piaček, umělec, o. s. Veřejný podstavec 

 

Od popsaných událostí se situace v Bratislavě výrazně změnila, i když se ne vždy jedná 

o změny, které jsou ve veřejném prostoru města přímo vidět. „Posunuli jsme se do poradního 

týmu primátora a v této funkci jsme se více seznámili s tím, jak věci procesně fungují. Členové 

tohoto poradního orgánu jsou různí zástupci muzeí, galerií a jiných institucí a my zde 

nadhodili téma „pojďme věci odstraňovat“. Fungováním této rady se daří zabraňovat 

podobným excesům.“225 popisoval Dalibor Bača v telefonickém rozhovoru vývoj událostí, 

kam jejich aktivity časem dospěly. Aktivitu občanského sdružení popisoval již jako 

zastavenou s občasným využíváním na participativní projekty a zisk grantů. To ale úzce 

souvisí s jeho odchodem z uměleckého uskupení v průběhu realizací na Náměstí svobody. 

Aktivity Veřejného podstavce tak považuje již za ukončené. 

V rozhovoru se Dalibor Bača věnoval také rozdílu, který je dle něj v problémech Bratislavy 

zásadní. Zatímco „turelu“, kterou je centrum Bratislavy zaplaveno, vnímá jako problém 

lokálního charakteru, téma Svatopluka označil za problém národní. Snahy vlády, která dílo 

realizovala, pak přirovnává k vykolíkování si území, které probíhá jak na Slovensku, tak 

v Maďarsku. „Tyto národnostní tlačenice v okupování veřejného prostoru vyvrcholily 

                                                 
224 Rozhovor s Martinem PIAČEKEM, umělec, vysokoškolský pedagog, člen iniciativy Veřejný podstavec. Brno 
04. 05. 2021. Pozn.: Následující rozhovory s Martinem Piačekem a Daliborem Bačou jsou uváděny ve volném 
přepisu do češtiny. 
225 Rozhovor s Daliborem BAČOU, umělec, bývalý člen iniciativy Veřejný podstavec. Brno 02. 02. 2021. 
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instalací Svatopluka, kde se ani po odchodu Fica nenašla odvaha k jejímu odstranění… 

Zůstane to tam. Není síla se k tomu vracet. Šlo to mimo vůli rady města, ale i tak to bylo 

prosazeno. Dva roky potom se to již neřešilo.“226 Realizace tak dle Bači byla jen dalším dílem 

do politické šarvátky mezi Slováky a Maďary v ovládnutí veřejného prostoru pro posílení 

pocitu národní identity a autonomie. „Každá socha ve veřejném prostoru je poltická. Vždy je 

umístěna s nějakým záměrem… i když může jít o sentiment. Vždy se jedná o politické 

rozhodnutí, které jsou ale nacionalisti schopni dovést do extrému.“227 

V roce 2012 vytvořil Mestský ústav ochrany pamiatok návrh Koncepcie rozmiestňovania 

pomníkov a pamätníkov na území Bratislavy.228 Dokument definuje základní pravidla, podle 

kterých se zřizování památníků má řídit. Dalibor Bača v rozhovoru uvedl, že „město mělo 

vykročeno dobrým směrem a díky této koncepci se už podařilo řadu věcí nerealizovat. Řada 

námětů přichází z Matice slovenské, kteří například chtěli umístit v Bratislavě Cyrila 

a Metoděje. Tlak na primátora ze strany iniciátorů podobných soch je obrovský. Poradní 

orgán je prvním filtrem, který návrhy posoudí a například doporučí jako řešení vypsání 

soutěže. To se ale iniciátoři vlastních námětů snaží obcházet, neváhají sochu realizovat a pak 

městu darovat.“229 

Realizace jednotlivých uměleckých návrhů pro výstavu BOD 0 byla pro realizační tým velmi 

náročná. Dalibor Bača zmiňoval především zajištění návrhu Pawła Althamera, po kterém svou 

činnost ve Veřejném podstavci ukončil. Na otázku zda se s poslední realizací v rámci projektu 

BOD 0 Veřejný podstavec vyčerpal, odpovídá, že se nevyčerpal projekt, ale oni sami. „Museli 

jsme zajišťovat granty, povolení, schůze s poradním týmem… Tyhle činnosti jsou bez 

honoráře, což není dlouhodobě udržitelný stav a unaví vás to… trochu jsme vyhořeli. 

Posunuli jsme se ale do poradní funkce pro primátora. Ale to občanské sdružení stále funguje, 

jen není aktivní ve veřejném prostoru.“230 uzavřel Dalibor Bača rozhovor.  

Ač aktivity občanského sdružení Dalibor Bača popisoval jako zastavené, Martin Piaček 

umisťuje Veřejný podstavec do širších souvislostí. „Po realizovaném návrhu Pawla 

                                                 
226 Ibidem 
227 Ibidem 
228 Koncepcia narábania s pomníkmi, pamätníkmi, pamätnými tabuľami a výtvarnými dielami na území 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave [online].  
[cit. 2021-8-6]. Dostupné z: bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Koncepcia-
%20MsZ%20%20FINAL.pdf 
229 Rozhovor s Daliborem BAČOU, umělec, bývalý člen iniciativy Veřejný podstavec. Brno 02. 02. 2021. 
230 Ibidem 
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Althamera se tým Veřejného podstavce z různých důvodů rozešel. Prošla jím ještě celá řada 

lidí, ale nikdo se neuchytil dlouhodobě.“231 Dál tak spravuje Veřejný podstavec sám 

a zaštiťuje jím další aktivity. Z Veřejného podstavce se tak stala platforma s širším rozsahem. 

Činnost v městské komisi, kde členové Veřejného podstavce fungovali asi 7–8 let hodnotí 

Martin Piaček celkově jako frustrující. Z toho důvodu se rozhodl z komise po zmíněné době 

odejít. Problém je zde především politický, protože takové komise přinášejí realizující straně 

problémy a především vyšší výdaje. „Politici mají často nepoučené názory a hlavně rádi 

prosazují jednoduchá řešení. Komise jim tak svou činností koncept rozebere na prvočinitele 

a ve výsledku mluví do všeho, od konceptu, po finální umístění, čímž všechny jen obtěžuje. 

Pokud něco politici chtějí, nikdo vám nenaslouchá.“232  

Veřejný podstavec podle Piačeka splnil svůj účel mimo zmíněnou poradní komisi také 

v širším kulturním kontextu Bratislavy. V roce 2015 vznikla otevřená neformální platforma 

občanských kulturních a uměleckých iniciativ a nezávislých profesionálů působících v oblasti 

živé kultury v Bratislavě – KU.BA – Kulturní Bratislava. Uskupení se soustředilo především 

na shromáždění kulturních subjektů a jejich podstatnou aktivitu lze spatřovat v informování 

veřejnosti o aktivitách a významech tvorby kulturních politik města. „Přišla nová generace 

lidí, kteří měli úspěch a do těch důležitých městských pozic se dostali, Veřejný podstavec tak 

splnil to čím byl, podstavcem.“233 popsal Martin Piaček situaci po roce 2015 v rozhovoru. 

Jak popsané příklady dokládají, aktivní osobní nasazení na lokální úrovni nelze v tak úzkém 

seskupení provádět dlouhodobě. Martin Piaček se ve své činnosti přesunul od lokální 

ke globální tématice, která není tak konfrontační. Během svého pedagogického působení na 

Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě realizuje pro studenty a veřejnost přednáškový 

cyklus Soft Norm, v rámci kterého již přednášeli například Anežka Bartová (Monument 

vs. kritika – Je pomník současným uměním?), Jiří Padevět (Krvavé země v Čechách), Petr 

Morvay (Svätopluk na hrade a anjel v Pešti), Martin M. Šimečka (Študenti v roku 1989 

a neskôr: generačné výzvy), Milena Bartlová (Komu patří veřejný prostor?). 

Jako druhou osvětovou aktivitu, realizovanou pod značkou Veřejný podstavec, zaměřenou na 

globální téma změny klimatu a ochrany životního prostředí, lze zmínit projekt Liquid Dogmas 

z roku 2020. Ten se zaměřuje konkrétněji na umělce. „Je nám opäť pripomínané, že zmena 
                                                 
231 Rozhovor s Martinem PIAČEKEM, umělec, vysokoškolský pedagog, člen iniciativy Veřejný podstavec. Brno 
04. 05. 2021.  
232 Ibidem 
233 Ibidem 
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podnebia a ochrana životného prostredia patria v súčasnosti k najpálčivejším problémom. Je 

preto nutné porozumieť konkrétnym povinnostiam, ktoré máme v oblasti umenia a pomôcť 

nášmu sektoru uchopiť a efektívne riešiť tieto otázky na globálnej úrovni.“234 V roce 2020 zde 

participovali: Lukáš Likavčan, Ivana Rumanová, Anetta Mona Chisa, Raluca Voinea, Denisa 

Kera a Martin Zet. 

  

                                                 
234 Liquid Dogmas. Liquid Dogmas [online]. [cit. 2021-8-6]. Dostupné z: liquiddogmas.org 
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Jak dokládají popsané realizace, vznik uměleckého díla ve veřejném prostoru je v zásadě vždy 

velmi dynamický, tvůrčí proces s mnoha proměnnými a s mnoha aktéry s širokým záběrem 

sociální či politické moci. Politika se v zásadě odráží v umění ve veřejném prostoru ze všech 

aspektů, které do procesu umístění zasahují, snad největším dílem. Proto se politická moc 

v zásadě odráží v moci nad veřejným prostorem ať již přímo, či nepřímo, vždy.  

Autonomie díla je zde hledána pomocí zvolených kategorií, které prostupují sledované 

realizace, mají vliv na rozhodovací proces umístění a jsou v popsaných případech 

pozorovatelné. Formující pro jejich výběr byla především specifičnost veřejného prostoru 

a procesní význam, jaký pro jeho tvorbu v demokratické společnosti tyto kategorie mají. Ve 

vybraných kategoriích – pořádek, transparentnost, diverzita, konsenzus, veřejnost, 

medializace, odbornost, lze spatřovat v hodnotitelné míře dostatek podkladů pro vynesení 

soudu. Autonomie je tak chápána jako nabytá, či nenabytá entita, součást díla, ve které se 

odráží legislativní postupy právního státu (pořádek), správy veřejných prostředků, eliminace 

klientelismu a rovné podmínky (transparentnost), podpora umělecké svobody (diverzita), 

respekt k veřejnému prostoru a geniu loci (konsenzus). Ale také respekt k jeho uživatelům, 

snahy o participaci veřejnosti a respektování společenství, kterému je realizace ve veřejném 

prostoru určena (veřejnost). Zohledňuje také informovanost veřejnosti (medializace) 

a zastoupení odborníků kompetentních v rozhodovacím procesu umisťování uměleckých děl 

do veřejného prostoru (odbornost). To vše vytváří každému takto umístěnému dílu ve 

veřejném prostoru předpoklady, které buď dovolí dílo prohlásit za autonomní, či nikoli. 

Zvolení vybraných témat vzešlo z podrobné analýzy jednotlivých případů v průběhu tvůrčího 

procesu práce.  

Analýza pracuje s premisou, že jedině autonomní umělecké dílo ve veřejném prostoru je 

výtvarně, eticky a společensky obhajitelné. Ať už je tedy proces umístění uměleckého díla do 

veřejného prostoru jakkoli složitý, vždy by měl svým postupem dodržovat stabilní principy 

realizace, které dopomohou k jeho obhájení. V opačném případě, kdy takto obhajitelné dílo 

není, lze předpokládat, že autonomii v daném veřejném prostoru postrádá. 

Hodnocené případové studie jsou ve výsledku znázorněny schématem dle metodiky Umělecká 

díla na veřejných prostranstvích: plug-in Manuál tvorby veřejných prostranství hlavního 
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města Prahy, 235 kde lze nalézt ideální postup v případě zvolení dané metody. Postup ale 

mnohdy nemusí být naplňován v doporučeném pořadí. V takovém případě je schéma následně 

upraveno, aby více vynikl rozdíl mezi doporučeným odborným postupem a praxí 

u konkrétních příkladů umístění výtvarného díla do veřejného prostoru. 

  

                                                 
235 MELKOVÁ, Pavla, Kateřina FREJLACHOVÁ a Jakub HENDRYCH. Umělecká díla na veřejných prostranstvích: 
plug-in Manuál tvorby veřejných prostranství hlavního města Prahy. Praha: Institut plánování a rozvoje  
hl. m. Prahy, Kancelář veřejného prostoru, 2018. ISBN 978-80-87931-81-3. 
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a/ MONUMENT LEGIONÁŘE ---------- Jindřichův Hradec 

Realizace díla formou veřejné zakázky – podlimitní zakázka 

 

---------- Pořádek 

Podle platného znění Zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek a nařízení 

vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o zadávání veřejných 

zakázek platí finanční limity, podle kterých obce, kraje a stát veřejné zakázky zadávají. 

V popisovaném případě jde o tzv. zakázku malého rozsahu – podlimitní zakázku, jejíž limity 

na požadované zakázky nebo služby dosahují 2 000 000 Kč bez DPH. Stavební práce pak do 

6 000 000 Kč. Celková hodnota zadávané zakázky pak do těchto limitů musí spadat celá, 

nelze tak konkrétní dílo dělit na několik zakázek malého rozsahu a tím se vyhnout přísnější 

regulaci zadávání veřejných zakázek.  

Jde o byrokraticky jednodušší proces zadání veřejné zakázky, který není pro zadavatele příliš 

svazující, protože se jedná o nižší částky, než s jakými se operuje v rozsáhlých zakázkách. Pro 

příklad v roce 2016 okolo 40 % finančního objemu veřejných zakázek bylo realizováno 

formou veřejných zakázek malého rozsahu.236 V případě, kdy zakázka těchto finančních 

limitů nedosáhne, nebo je jím rovna, zadavatel zakázky nemusí postupovat dle pravidel 

zadávacího řízení popsaných v zákonu o veřejných zakázkách. Stále pro něj ale platí zásady 

transparentnosti, rovného zacházení, zákazu diskriminace a zásady přiměřenosti. 

V problematice, které se věnujeme – vzniku uměleckého díla ve veřejném prostoru – může ale 

docházet k neadekvátnímu použití takové cesty. A to zejména v případě, kdy je z procesu 

záměrně vyřazena výtvarná či architektonicko-výtvarná soutěž. V takovém případě je tento 

postup neadekvátní, ale legislativně v pořádku. 

V případě realizace uměleckého díla je finanční limit 2 000 000 Kč značný a lze tak vytvořit 

díla významného charakteru – jako příklad lze uvést památníky Mozarta a Edisona v Brně, 

které měly tento finanční limit stanovený. Výsledkem v těchto příkladech je dané veřejný 

prostor definující dílo, které svou velikostí adekvátně obstojí v exteriéru města. Nutné je ale 

podotknout, že limity zakázky malého rozsahu mohou mít jednotlivé obce nastaveny různě, 

protože jejich rozpočty běžně nepřerozdělují tak značné finančními objemy. 

 

                                                 
236 Metodický pokyn CHJ č. 3 – Metodika veřejného nakupování. Ministerstvo financí České republiky [online]. 
19. 07. 2016 [cit. 2021-8-11].  
Dostupné z:.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2016/metodicky-pokyn-chj-c-3--metodika-verejn-25582 
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---------- Transparentnost 

Jedním z hlavních problémů, který tento způsob přináší je netransparentnost celého procesu 

a z toho důvodu silné a odůvodnitelné podezření z klientelismu. Zadavatel může přímo 

vybrat, kdo zakázku bude realizovat bez předem proběhlé výtvarné či architektonicko-

výtvarné soutěže a tímto postupem zakázku konkrétnímu řešiteli, umělci, po domluvě přiřadit. 

Odůvodněné podezření z klientelismu tak přichází i v případě, kdy je celý proces legislativně 

v pořádku. Kontrolu a dozor nad veřejnými zakázkami dle zákona o zadávání veřejných 

zakázek vykonává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ÚOHS). Veřejné zakázky 

malého rozsahu jsou ale z jeho pravomocí vyňaty, čímž daný postup postrádá významnou 

možnost kontroly. „Vzhledem ke skutečnosti, že veřejné zakázky malého rozsahu nemusí být 

zadávány v zadávacím řízení, resp. v žádném formalizovaném postupu upraveném v zákoně 

o veřejných zakázkách, není ve vztahu k těmto zakázkám (s výjimkou situace, kdy se zadavatel 

dobrovolně rozhodne se zákonnému režimu podřídit) dána pravomoc ÚOHS vykonávat dozor 

nad jejich zadáváním.“237Ač má tedy zadavatel povinnost dodržovat zmíněné zásady, ÚOHS 

jejich dodržování nemůže kontrolovat. Aby kontrola byla možná, rozhodnutí vyjít vstříc 

je čistě na dobrovolnosti zadavatele, který zahájí formalizovaný postup zadávacího řízení dle 

zákona o veřejných zakázkách.  

 

---------- Diverzita 

Klientelismus zabraňuje tvorbě většího množství návrhů, které by v případě otevřené soutěže 

mohl mít zadavatel k dispozici. Vyřazuje se tím možná spolupráce s větším množstvím 

umělců a architektů, kteří mohou během soutěže uplatnit své vzdělání. Realizována je 

představa zadavatele, který umístí do veřejného prostoru vlastní vizi bez společenské diskuse 

a konsenzu. Takovou vizi posléze nemusí před nikým dále obhajovat. Je tak zabráněno 

možnosti širší diskuse, odbornému přístupu a hodnocení. Hlavní motivací takového postupu 

může být potřeba rychlého jednání, například z politických důvodů. V horším případě 

prosazení osobních zájmů a kontaktů, kterým se veřejná zakázka zadá – tzv. „malá domů“. 

  

                                                 
237 Jaká pravidla platí pro zakázky malého rozsahu? Frank Bold [online]. 18. 07. 2018 [cit. 2021-8-11]. 
Dostupné z: frankbold.org/poradna/fungovani-obci-a-uradu/hospodareni-obce-a-kraje/hospodareni-obce-a-
kraje/rada/jaka-pravidla-plati-pro-zakazky-maleho-roz 
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---------- Konsenzus 

Jakékoli umístění díla do veřejného prostoru musí probíhat na základě souladu s veřejným 

prostorem samotným. V celém procesu je tak dobré od začátku počítat s veřejným prostorem 

jako s jedním z nejdůležitějších, byť němých, účastníků. Protože se sám nemůže obhajovat, 

mělo by na jeho obhajobu být vždy myšleno. Takovou úlohu může plnit například městský 

architekt, který samosprávě takové poradní služby může poskytovat. V případě, kdy je 

městský architekt pro takový typ konzultací k dispozici, měl by před zmiňovaným zvoleným 

postupem sám aktivně vystupovat a veřejný prostor bránit. 

Dílo, které bude do veřejného prostoru umístěno, je z veřejného prostoru jen těžko 

odstraňováno.238 Rozhodnutí odstranit nezdařené dílo sebou přináší další finanční náklady 

a politické konsekvence. Oproti budování je odstraňování často politicky nepopulární. 

Zároveň se s odstraněním vždy objeví otázka „kam s tím?“. Jako příklad odstranění umělecky 

nezdařeného památníku lze uvést pomník Františka Ulricha od Stanislava Hanzlíka v Hradci 

Králové (osazeno 2010, odstraněno 2011)239. Příkladem odstranění sochy s politickými 

konsekvencemi v mezinárodní diplomacii lze uvést Pomník maršála Koněva v Praze od 

Zdeňka Krybuse a Vratislava Růžičky (osazeno 1980, odstraněno 2020).  

Příklad Jindřichova Hradce dokládá, jaká rizika přináší nesystémové využití této metody 

(formou veřejné zakázky bez soutěže o návrh), či ignorování doporučeného postupu. Je 

otázkou, nakolik je takové řešení používané i mimo menší regionální obce, ve kterých lze 

postupovat bez zvýšeného zájmu veřejnosti a  institucionální kontroly. Ať už se jedná 

o otázky transparentnosti, finančních nákladů, zvolené technologie, současných tendencí 

v tvorbě veřejného prostoru a výtvarného umění, či právního výkladu nakládání s dílem.240 

Protest proti mocenským strukturám, které proces tvorby ovládají, může fungovat, respektive 

nefungovat, z důvodů známostí či potřeby následného společného soužití.  

 
                                                 
238 MELKOVÁ, Pavla, Kateřina FREJLACHOVÁ a Jakub HENDRYCH. Umělecká díla na veřejných prostranstvích: 
plug-in Manuál tvorby veřejných prostranství hlavního města Prahy. Praha: Institut plánování a rozvoje  
hl. m. Prahy, Kancelář veřejného prostoru, 2018. ISBN 978-80-87931-81-3. 
239 Pozn. Tématu odstranění tohoto konkrétního památníku se stručně věnuje Ladislav Zikmund-Lender v knize 
Manuál monumentu. Zde mimo jiné zmiňuje také další, nikoli odstraněný pomník: Okřídlený lev (pomník letcům 
RAF), Collin Spofforth, osazeno 2014, Praha Klárov. 
240 Pozn.: Podstatnou součástí jakékoli realizace je vypořádání majetkoprávní stránky díla. Samospráva by se tak 
s autorem díla měla dohodnout na licenční smlouvě, ať už jde o majetková práva, či práva dílo užít, či vyrobit. 
V případě, kdy na majetkoprávní vypořádání není brán ohled, může se samospráva lehce dostat do právních 
problémů, které ve výsledku mohou přinést újmu jak obci, tak všem zúčastněným. Příklad Jindřichova Hradce je 
o to zajímavější, protože právní problematika zde byla ignorována. Současně do problému vstupují i nové 
technologie, na které současná právní legislativa není zcela uzpůsobena. 
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---------- Veřejnost 

Zvolená metoda (formou veřejné zakázky bez soutěže o návrh) umožňuje z celého procesu 

vyřadit, či ignorovat veřejnost. Ta je informována až zpětně, kdy je o umístění díla a jeho 

podobě již rozhodnuto a proces tvorby nebude nikdo komplikovat. Postup, ze kterého je 

vyřazena informovaná veřejnost, odporuje současným tendencím tvorby veřejného prostoru, 

ve kterých se čím dál více začíná prosazovat aktivnější participace veřejnosti. Absence 

informování veřejnosti je zřetelná především v přiloženém schématu realizace památníku 

plukovníka Švece v Jindřichově Hradci. Úroveň zapojení a vlivu veřejnosti podle Pattersona 

Kirka Wallace je tak nízká, až žádná.241 

 

---------- Medializace 

Všechny zmiňované nedostatky jen podporují negativní medializaci riskantní realizace. Ač na 

začátku mohl být ušlechtilý záměr, v případě, kdy je realizováno nekvalitní a netransparentní 

dílo, prohrávají všichni zainteresovaní. Politická reprezentace, pro kterou měla být její práce 

pozitivním zviditelněním, veřejnost, jejíž součinnost, názor a potřeby jsou ignorovány, tak 

odborníci, kteří nemohou uplatnit svou erudici. V neposlední řadě také samotný veřejný 

prostor, který může být špatnými kroky dlouhodobě poškozen a degradován. Vše zmíněné se 

následně může v medializaci s negativním dopadem. 

  

---------- Odbornost 

Stejně, jako je z procesu vyřazena veřejnost, mohou z něj být vyřazeny také poradní orgány 

a odborné složky, které by proces tvorby mohly pozitivně formovat, či alespoň usměrňovat. 

Procesní rozhodování je ponecháno na několika zástupcích samosprávy, kteří jsou věcí 

pověřeni. Jejich funkce a odbornost ale nemusí být zcela kompetentní danou problematiku 

posuzovat, což se může ve výsledku projevit v kvalitě zvoleného řešení, ať už po formální, či 

obsahové stránce výsledné realizace. Zadavatel, který sám sebe jmenuje do role arbitra, totiž 

může ne/vědomě rozhodovat například pouze v dobré víře, v horším případě z osobního či 

politického prospěchu, bez důrazu na kvalitu výsledného díla.  

  

                                                 
241 Úrovně zapojení a vlivu veřejnosti (podle Pattersona Kirka Wallace) 
zdroj: JEHLÍK, Jan. Metodika zadávání územních plánu. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta 
architektury, 2015. ISBN 978-80-01-05701-8. S. 188. 
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b/ SOCHY PRO BRNO ---------- Brno  

Realizace díla formou veřejné zakázky – soutěž o návrh 

 

„§ 14 doporučení Soutěžního řádu České komory architektů – Vyhlášení soutěže se 
doporučuje zejména v případech, kdy je předmět soutěže 

a) situován na architektonicky a urbanisticky významném pozemku nebo území 

b) situován na pozemku nebo území v majetku obce nebo státu, 

c) vázán na využití veřejných finančních prostředků, 

d) zcela nový, 

e) velmi komplikovaný“242 

 

---------- Pořádek 

Brněnské příklady, kterým je věnovaná pozornost v kapitole případové studie (A), jsou řešeny 

skrze vypsání výtvarné soutěže, jež pojednává § 847 až 849 zákona č. 40/1964 Sb., občanský 

zákoník věnující se definici Veřejné soutěže. Tyto soutěže nebyly vypisovány s garancí 

regulérnosti České komory architektů. V současnosti brněnská radnice postupuje dle § 143 až 

150 zákona č. 134/2016 Sb., Zákona o zadávání veřejných zakázek. Zvolený postup 

u realizací v rámci projektu sochy pro Brno se tak změnil z důvodů maximální 

transparentnosti a otevřenosti formou tzv. soutěže o návrh. Při pečlivé rozvaze a dodržování 

doporučených mechanismů se jedná o ověřený a nejtransparentnější proces výběru 

sochařského díla do veřejného prostoru města. V porovnání s jinými popsanými metodami je 

metoda soutěže o návrh nejčistším řešením vylučujícím spekulativnost, či klientelismus 

a nejvíce vycházející vstříc demokratickému rozhodování. 

Vypsané soutěže, kterých se mohou účastnit mimo umělců také autorizovaní architekti dle 

Zákona o výkonu povolání, musí splňovat podmínky Soutěžního řádu České komory 

architektů. Taková soutěž posléze splňuje podmínky a Česká komora architektů (ČKA) jí 

může poskytnout takzvanou garanci. Autorizovaní architekti poté mohou na soutěži 

participovat jako účastníci, porotci, či pomocné orgány. Pokud je soutěž označena za 

neregulérní, ČKA zakazuje svým členům účastnit se takto označených soutěží. Specifikovat 

jednoduchým způsobem ať již výtvarné, či architektonicko-výtvarné soutěže jistě nelze, 

                                                 
242 Soutěžní řád České komory architektů. Česká komora architektů [online]. 17. 04. 2021 [cit. 2021-8-11]. 
Dostupné z: www.cka.cz/cs/media/prilohy/sr-2021-04.pdf. S. 9 
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protože škála realizací a specifických požadavků jednotlivých realizací může být velmi široká 

a rozdílná. Uváděné shrnutí je tak zjednodušující. 

Současné umění ve veřejném prostoru není výsadou čistě uměleckou, ale čím dál více také 

architektonickou. V řadě realizovaných děl se mezery mezi těmito obory strhávají a oborové 

dělení zde často pozbývá smyslu. Společné, mezioborové, řešení problematiky z hlediska 

soutěží je z toho důvodu více než žádoucí.  

Soutěž o výtvarný návrh může mít dle potřeb formu buď čistě výtvarnou (v takovém případě 

není nutná součinnost s ČKA a jejím soutěžním řádem), či architektonicko-výtvarnou, (zde 

je součinnost s ČKA nutná a soutěžní podmínky po splnění podmínek řádu České komory 

architektů získávají garanci regulérnosti od ČKA). Zájem o regulérnost ČKA je příhodný 

nejen pro architekty, ale také pro umělce, kterým může garantovat kvalitní podmínky soutěže 

a regulérnost celého procesu hodnocení. Jiný orgán, který by mohl ze své pozice umělcům 

poskytovat obdobný typ ochrany s tak širokým společenským kreditem, zde v současnosti 

není. Mezi lety 1993-2019 bylo nicméně s doloženou regulérností ČKA realizováno pouhých 

62 soutěží zaměřených na návrhy řešení mobiliářů, expozic, pomníků a výtvarných děl,243 což 

je za tak rozsáhlé časové období tragicky málo. Praxe spolupráce s ČKA tak není zcela 

běžnou a soutěže se, stejně jako je tomu v příkladu Brna, vypisují často jako výtvarné.  

Vypsaná architektonicko-výtvarná soutěž posléze protíná následující soulad s legislativou: 

- Zákon o zadávání veřejných zakázek: č. 134/2016 Sb., v platném znění 

- Soutěžní řád České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, v platném znění 

- Stavební zákon: č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,  

v platném znění 

- Zákon o výkonu povolání: č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 

architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných  

ve výstavbě, v platném znění 

- Příslušná ustanovení Občanského zákoníku: § 1772 až § 1779 zákona  

č. 89/2012 Sb., v platném znění 244 

 

                                                 
243 ZDVIHAL, Tomáš. 30 let soutěží v ČR. ERA21 [online]. 05. 05. 2020 [cit. 2021-8-11]. 
 Dostupné z: www.era21.cz/cs/clanky/clanky/2020-05-05-30-let-soutezi-v-cr/ 
244 Dílo pocta Jiřině Haukové a Jindřichu Chalupeckému Umělecká instalace ve veřejném prostoru Prahy 
10. Tender arena: Elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek [online]. 21. 09. 2021 [cit. 2021-8-11]. 
Dostupné z: tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0000859/zakazka/367882 
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Výčet důvodů, které ze soutěže o návrh vytvářejí upřednostňované řešení, již několik let 

výrazně propaguje zmiňovaná Česká komora architektů.245 Ta také poskytuje odborné 

poradenství, jak architektonicko-uměleckou soutěž úspěšně realizovat. Ve spolupráci s nimi 

propaguje pozitivní dopady soutěže také Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy 

(IPR), který je v současnosti uzpůsobil velmi podrobně pro potřeby uměleckého díla.246 

Z důvodu stávajícího velmi kvalitního zpracování zde není příliš prostor pro inovativní 

komentář. Jejich společná doporučení jsou zde uvedena a volně doplněna komentářem. 

 

---------- Transparentnost 

Jedná se o transparentní způsob výběru zpracovatele veřejné zakázky247, který eliminuje 

případné podezření z klientelismu či zaujatosti výběru. Ze soutěže vzejde odborný konsenzus, 

kterým lze snadno obhájit vybraný návrh. Forma otevřené soutěže je garantem 

transparentního výběru nejen pro zadavatele (samosprávu), ale také pro „umělecko-

architektonickou obec“ jako dodavatele. Transparentní prostředí, nastavení rovných podmínek 

a eliminace klientelismu motivuje zúčastněné k podání návrhu.248 Zadavatel tak může získat 

návrhy od řady profesionálů, které by netransparentní prostředí mohlo jinak rychle odradit. 

Zároveň poskytuje příležitost například absolventům výtvarných škol, či lokálním umělcům 

a dá jim stejné možnosti svůj návrh v konkurenci obhájit.249 Při případném vítězství nebude 

nad žádným návrhem viset podezření z lokálního zvýhodnění, či klientelistických konexí. 

 

---------- Diverzita 

Formulace zadání může podporovat diverzitu uměleckých děl ve veřejném prostoru města 

a tím diverzitu veřejného prostoru města jako takového. Přílišná formalizace na úkor 

umělecké svobody může podporovat takzvaný „minimum risk art“250, který je někdy ze 

strachu před výsledkem vzhledem k reakcím veřejnosti upřednostňován. Vznikne tak dílo 

natolik konzervativní, že samo o sobě není schopné cokoli sdělit. Zadavatel soutěže musí dbát 

                                                 
245 Jak na soutěž? Česká komora architektů [online]. [cit. 2021-8-11].  
Dostupné z: www.cka.cz/cs/souteze/jak-na-soutez 
246 MELKOVÁ, Pavla, Kateřina FREJLACHOVÁ a Jakub HENDRYCH. Umělecká díla na veřejných prostranstvích: 
plug-in Manuál tvorby veřejných prostranství hlavního města Prahy. Praha: Institut plánování a rozvoje  
hl. m. Prahy, Kancelář veřejného prostoru, 2018. ISBN 978-80-87931-81-3. 
247 Ibidem. S. 68. 
248 Ibidem S. 68. 
249 Ibidem S. 68. 
250 Ibidem. S. 68. 
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na pečlivé naformulování zadání, které bude motivovat k hlubšímu promyšlení celého návrhu. 

Součástí zadání mohou být také požadované nároky na péči, které s realizací mohou souviset. 

Zadavatel má díky soutěži k dispozici větší množství uměleckých návrhů251, které jsou 

navržené tak, aby splňovaly zadavatelem stanovené podmínky. Zadavateli se tak nabízí 

z důvodu větší konkurence lepší možnost posouzení kvality a originality jednotlivých návrhů 

díky vzájemnému srovnání. V případě volného zadání se zde mohou potkat jak přístupy 

konzervativního charakteru, tak i moderního či inovativního, a porota tak může nejlépe zvolit 

optimální variantu pro daný prostor a ideu. 

 

---------- Konsenzus 

Návrh se uzpůsobením podmínek při formulaci zadání může řešit komplexně spolu 

s prostorem, do kterého má být dílo umístěno252. Eliminují se tak případné debaty „kam 

s ním“, které s sebou vždy přináší například díla darovaná, jejichž umisťování se řeší jako 

důsledek daru. Dílo realizované pro konkrétní prostor na něj může reagovat a posílit tak jak 

samo sebe, tak samotný okolní prostor – takzvaný genius loci. Kvalitní formulace zadání, na 

kterém se podílí odborníci, dopomůže k uspokojivým výsledkům a odpovědně vynaložené 

finanční investici.  

 

---------- Veřejnost 

Do přípravy tvorby zadání lze zahrnout všechny zúčastněné z řad odborné i laické 

veřejnosti253, což do značné míry může dopomoci eliminaci následných zpochybnění celého 

procesu a obhajobě zvoleného díla. Zapojení veřejnosti může proběhnout různými formami 

participativního plánování, které se v současné době začíná čím dál více využívat. Participace 

musí mít ale jasné cíle, hranice a vedení, aby všem zúčastněným bylo jasné, v jakých mezích 

se jejich role může pohybovat, tedy co lze a nelze přímo ovlivnit.254 Úroveň zapojení a vlivu 

veřejnosti je možné touto formou realizovat v jeho nejvyšší možné míře zapojení – úroveň 

partnerství.255 

                                                 
251 Ibidem. S. 68. 
252 Ibidem. S. 68. 
253 Ibidem. S. 68. 
254 Ibidem. S. 82 
255 Úrovně zapojení a vlivu veřejnosti (podle Pattersona Kirka Wallace) 
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---------- Medializace 

Jedná se o profesionální přístup, který přispívá k pozitivní medializaci obce.256 Soutěží 

o návrh lze propagovat rozumné hospodaření obce, což samo o sobě může být motivující 

nejen pro politickou reprezentaci dané obce. Zabraňuje se také možným klientelistickým 

spekulacím. Vypsání soutěže lze snadno medializovat, což může přilákat větší počet účastníků 

a nakumulovat počet odevzdaných návrhů, které lze později představit veřejnosti. Potvrzením 

regulérnosti se soutěž také zveřejní v soupise vyhlášených soutěží na webu České komory 

architektů. K profesionálnímu přístupu se váže také mediální pozornost s vyhlášením soutěže. 

Vzhledem k transparentním procesům je pak ve výsledku daná medializace značným 

profesním přínosem pro umělce. 

 

---------- Odbornost 

Celý proces velmi záleží na kvalitním sestavení odborné poroty, která se zaručí za odborná 

rozhodnutí v rámci soutěže. „Činnost poroty je zákonem stanovena tak, aby rozhodování bylo 

transparentní, nepodjaté a nestranné, avšak aby současně poskytovala vyhlašovateli nejvyšší 

možný odborný servis. Porota se stává ručitelem kvalitního zadání, ztotožňuje se s ním a může 

tak nejlépe posoudit vhodnost kandidáta. Po skončení soutěže může dál pomoci komunikovat 

dílo směrem k veřejnosti a dopomoci tak ke snadné obhajobě výherce.“257 

Porotu sestavuje vyhlašovatel soutěže s přihlédnutím ke konkrétnímu požadovanému řešení. 

„Funkcí poroty je posoudit soutěžní podmínky, projednat je a odsouhlasit jejich znění, 

posoudit předložené soutěžní návrhy a rozhodnout o jejich ocenění, popřípadě odměnění 

podle závazných kritérií obsažených v soutěžních podmínkách.“258 Je-li vyhlašovatelem obec, 

zastupuje ji závislá část poroty tvořená především zástupci samosprávy. Pražský IPR 

doporučuje v takovém případě do závislé části poroty umístit například odborníky 

z městských institucí. V případě řešení okolního prostoru by měl být zastoupen také architekt 

návrhu prostranství (pokud ho daný prostor má). Druhou, nezávislou část mají tvořit 

především nezávislí odborníci se specializací na výtvarné umění a architekturu. Podstatné je 

                                                                                                                                                         
zdroj: JEHLÍK, Jan. Metodika zadávání územních plánu. Praha: České vysoké učení technické v Praze,  
Fakulta architektury, 2015. ISBN 978-80-01-05701-8. S. 188. 
256 MELKOVÁ, Pavla, Kateřina FREJLACHOVÁ a Jakub HENDRYCH. Umělecká díla na veřejných prostranstvích: 
plug-in Manuál tvorby veřejných prostranství hlavního města Prahy. Praha: Institut plánování a rozvoje 
hl. m. Prahy, Kancelář veřejného prostoru, 2018. ISBN 978-80-87931-81-3. S. 68. 
257 Ibidem. S. 68. 
258 Soutěžní řád České komory architektů. Česká komora architektů [online]. 17. 04. 2021 [cit. 2021-8-11]. 
Dostupné z: www.cka.cz/cs/media/prilohy/sr-2021-04.pdf. S. 6. 
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na začátku procesu definovat vzájemné vztahy mezi závislou a nezávislou částí poroty pro 

nastolení vzájemné důvěry. K diskusi nad návrhy lze také pozvat odborníka bez hlasovacího 

práva, který se k dané problematice může vázat. Například zástupce lokální organizované 

veřejnosti, která danou soutěž mohla iniciovat. Podstatné je složení poroty v lichém počtu 

s převahou nezávislých členů nad členy závislými, politickými. Porota se skládá také 

z řádných členů a ze zvolených náhradníků, aby se vlivem neúčasti některých řádných členů 

porota nestala neusnášeníschopnou. Počet náhradníků tak musí být úměrný počtům řádných 

členů. Složení poroty by mělo odpovídat soutěžnímu řádu České komory architektů 

vyhlášenému valnou hromadou České komory architektů.259  

Architektonicko-umělecké soutěže mohou být svým rozsahem řešeny dvojím způsobem: 

- Jednokolová soutěž je nejčastější řešení architektonicko-uměleckých soutěží, protože 

se jedná často o nepříliš náročné návrhové práce, které svým rozsahem lze zpracovat 

kompletně v jednom kole.  

- Dvoukolová soutěž je časově a projektově náročnější. Návrhy, které postupují 

z prvního do druhého kola, se postupně specifikují a upřesňují. Někdy takový přístup 

může vyžadovat i realizace umělecko-architektonické soutěže, příkladem v poslední 

době může být soutěž o Památník válečným veteránům v Ostravě z konce roku 2020, 

kterou vyhrál návrh Pavly Scerankové.260,261 Dvoukolové soutěže někdy bývají 

z hlediska finančních nákladů pro vyhlašovatele nákladnější. Mohou ale dopomoci 

k většímu uspokojení vyhlašovatele, jehož představy jsou v průběhu soutěže 

postupnou specifikací lépe naplňovány. 

 

Soutěž může být vyhlášena v následujících formách: 

- Soutěž úzká, neboli vyzvaná dovoluje vyzyvateli soutěže oslovit vybrané umělce 

a architekty, o jejichž návrhy má vyzyvatel zájem a jejichž práce je profesně 

osvědčená, takže lze očekávat určitý stupeň předpokladu odevzdané kvality. Návrhy 

mohou být podávány anonymně i jmenovitě. Z důvodů konkrétního oslovení 

vybraných umělců lze ale předpokládat, že jejich tvorba může být natolik osobitá, že 

                                                 
259 Ibidem. 
260 Památník válečným veteránům: Status: Výsledky. Česká komora architektů [online]. 10. 12. 2020  
[cit. 2021-8-11]. Dostupné z: www.cka.cz/cs/souteze/vysledky/pamatnik-valecnym-veteranum 
261 Pozn.: Jednalo se o soutěž opakovanou. V roce 2019 proběhla jako soutěž otevřená, dvoukolová, ale byla 
zrušena pro nesplnění očekávání zadavatele. 
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identifikace odevzdaného díla vzhledem k autorovi je poměrně jednoduchá. 

U vyzvané formy se počítá s výplatou skicovného, což má zajistit vyzvaným autorům 

satisfakci časové investice a motivovat je tím k podání svého návrhu. Příkladem 

takové soutěže může být již zmíněný Památník válečným veteránům v Ostravě (2020), 

kde náhrady výloh spojených s účastí v soutěži činily 70 000 Kč.  

 

- Soutěž otevřená, nebo též veřejná. Nárok na skicovné se zde z důvodu možného 

vysokého počtu účastníků nepředpokládá. Účastnit soutěže se může například i řada 

umělců, kteří se na poli současného umění ještě nestihli projevit natolik, aby mohli být 

osloveni cíleně. Otevřená soutěž může přinést řadu inovativních a nečekaných řešení, 

která vyzyvatel nemusel předpokládat a celý proces tím výrazně obohatit. Tato metoda 

oproti formě vyzvané soutěže předpokládá poměrně vysoký počet návrhů a z toho 

důvodu se také předpokládá jejich odevzdání v anonymní formě. Příkladem těchto 

podmínek může být výtvarná soutěž o návrh památníku věnovanému architektu 

Adolfu Loosovi v Brně (2017). 

 

- Forma kombinovaná následně logicky kombinuje dvě výše popsané a částečně 

zajišťuje vyzyvateli benefity obou metod. Příkladem mohou být brněnské realizace 

památníku Edisona a Mozarta. Zde byly, v případě sochy Edisona, vyzváni: akad. 

sochař Nikos Armutidis, MgA. Tomáš Medek, akad. sochař Michal Gabriel, MgA. 

Pavel Korbička, akad. sochař Jiří Sobotka, akad. sochař Jan Ambrůz a akad. sochař 

Marius Kotrba. Podmínky soutěže následně uváděly „Skicovné ve výši 30 000 Kč jako 

paušální náhrada výloh náleží jen autorům vyzvaným do soutěže.“262 Vyplacení 

skicovného a garance zaplaceného času vybraným umělcům ale může ostatní umělce 

od účasti mírně odrazovat, protože jejich časová investice není finančně pokryta a tak 

je první skupina konkurenčně zvýhodněna. Přesto není široké veřejnosti účast 

v soutěži znemožněna. 

Ať je již forma soutěže zvolena jakýmkoli způsobem, porota zhodnotí odevzdané práce 

a udělí či neudělí jednotlivá umístění. O tomto hodnocení je veden protokol, který je společně 

s výsledky zveřejněn. Některé soutěže o návrh mohou také počítat s udělením odměny mimo 

                                                 
262 Soutěžní podmínky: výtvarná soutěž (veřejná a pro vyzvané autory) na ztvárnění sochy věnované vynálezci 
T. A. Edisonovi. Brno, 2007. 
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pořadí. Odměna se může udělit autorovi, který se neumístil v honorovaném hodnocení, přesto 

ale jeho návrh byl natolik inspirativní, že dokázal porotu oslovit a zaujmout.  

V případě, kdy je soutěž vyhodnocena, ceny jsou uděleny a vítěz vyhlášen, je nutné výsledek 

respektovat. Respektování výsledků soutěže je nutné zejména u kompetentních zástupců 

samospráv, kteří o dalším postupu realizace rozhodují. „Často se totiž stává, že z důvodů obav 

z nevole veřejnosti a ztráty popularity odmítá samospráva města vítězný návrh podporovat 

a realizovat a namísto toho se ukvapeně rozhoduje jednat způsobem, který popírá celý smysl 

soutěže.“263 Pro tuto rizikovou část soutěží o návrh může být příkladem také město Brno. 

V soutěžních podmínkách vypsaných výtvarných soutěží, lze dohledat velmi zásadní 

ustanovení, které princip soutěže velmi snadno devalvují. V některých případech mohou od 

účasti v soutěži dokonce architekty a umělce více či méně odrazovat. 

Příklad soutěžních podmínek na sochu Thomase Alva Edisona. (Socha byla realizována na 

základě hodnocení poroty, jednalo se o výtvarnou soutěž podle § 847 až 849 zákona 

č. 40/1964 Sb., občanský zákoník), v roce 2007. 

- „Statutární město Brno si vyhrazuje právo zadat realizaci výtvarného návrhu 

kterémukoli účastníkovi soutěže, nezávisle na hodnocení hodnotící komise, případně 

žádný výtvarný návrh nevyužít pro realizaci.“264 

Příklad soutěžních podmínek na sochu Adolfa Loose. (Socha byla realizována na základě 

hodnocení poroty, jednalo se o výtvarnou soutěž podle § 143 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek) v roce 2017. 

- „Konečné rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu přísluší zadavateli – 

statutárnímu městu Brnu (Radě města Brna). Podkladem pro konečný výběr je 

stanovisko poroty pro posouzení a vyhodnocení soutěžních návrhů. V souladu s ust. 

§ 148 odst. 7 zákona je zadavatel soutěže vázán stanoviskem poroty uvedeným 

v protokolu o hodnocení návrhů. 

- Statutární město Brno si vyhrazuje právo žádný soutěžní návrh nevyužít pro realizaci. 

Neudělení veřejné zakázky na realizaci díla nezakládá nárok na jakoukoliv další 

náhradu autorům oceněných návrhů.“265 

                                                 
263 MELKOVÁ, Pavla, Kateřina FREJLACHOVÁ a Jakub HENDRYCH. Umělecká díla na veřejných prostranstvích: 
plug-in Manuál tvorby veřejných prostranství hlavního města Prahy. Praha: Institut plánování a rozvoje 
hl. m. Prahy, Kancelář veřejného prostoru, 2018. ISBN 978-80-87931-81-3. S. 69. 
264 Soutěžní podmínky: výtvarná soutěž (veřejná a pro vyzvané autory) na ztvárnění sochy věnované vynálezci 
T. A. Edisonovi. Brno, 2007. 
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V těchto příkladech zástupci samospráv výherní návrh realizovali. Hodnocení poroty ale není 

respektováno vždy. Příkladů kdy tomu tak nebylo, lze najít v Brně několik. Po vyhlášení 

výsledků architektonicko-výtvarné soutěže o návrh na vodní prvky na Dominikánském 

náměstí v Brně v roce 2020, (která splňovala podmínky regulérnosti soutěže od České 

komory architektů) město Brno odmítlo realizovat vítězný návrh Ing. arch. Radima Horáka, 

Ing. arch. Martin Sazama a Ing. arch. Romany Pavlovské.266 Město tak využilo dodatek 

v závěrečném ustanovení, ve kterém prosadilo možnost žádný návrh nevyužít pro realizaci. 

Následně město vypsalo soutěž novou, kde bylo první místo uděleno Tomáši Pavlackému 

a Michaelu Gabrielovi. Opakovala se tak například situace, do které se dostala brněnská 

radnice po soutěži o návrh na sochu Odvahy, kterou v roce 2009 vyhrál návrh Maria Kotrby. 

O tři roky později město vypsalo soutěž novou, kterou vyhrál návrh Jaroslava Róny, který již 

realizovaný byl. 

„Přestože ČKA uznává možnost ukončit řádně soutěž a nenavázat na ni zadáním následné 

zakázky, cítí potřebu upozornit na některé souvislosti. Rozhodnutím nepřistoupit k přípravě 

a realizaci návrhu ze soutěže došlo ke zmaření veřejných finančních prostředků i tvůrčí 

invence a času těch, kteří se rozhodli soutěže zúčastnit a vypracovat svůj návrh. Některé 

nešťastné medializované výroky zástupců města vyjadřují despekt vůči názoru odborné části 

poroty a to považujeme za politováníhodné“267 uvedla tisková mluvčí ČKA Tereza Zemanová 

pro Český rozhlas k příkladu zrušení soutěže o vodní prvky na Dominikánském náměstí 

v Brně. Újmu toto politické rozhodnutí tak ve výsledku způsobuje nejen všem zúčastněným, 

ale také nerealizovaným dílům, či dílům realizovaným následně. Jejich pozice již bude vždy 

dávána do souvislosti s odmítnutým výhercem, jemuž byla realizace politicky odepřena.  

Vyhrazování si práva nerespektovat rozhodnutí odborné poroty pokládá otázku, kde se bere 

vůle ho přehodnocovat a zda k takovému znevažování odbornosti dochází i v jiných, 

například vědeckých, oborech. Prvním vysvětlením je jednoduše možná potřeba demonstrace 

moci nad veřejným prostorem či správou veřejných financí, kdy se opětovně nadřazují osobní 

zájmy před zájmy celku, reprezentovanými porotou, kterou sám zadavatel složil, schválil 

a s níž se podílel na celkovém rozhodování. Jistým způsobem se v tomto požadavku odráží 
                                                                                                                                                         
265 Soutěžní podmínky: Veřejná výtvarná soutěž o návrh na ztvárnění sochy věnované architektu  
Adolfu Loosovi v Brně. Brno, 2017. 
266 Vodní prvky na Dominikánském náměstí v Brně: Status: Výsledky. Česká komora architektů [online]. 
13. 05. 2020 [cit. 2021-8-11].  
Dostupné z: www.cka.cz/cs/souteze/vysledky/ztvarneni-vodnich-prvku-na-dominikanskem-namesti-v-brne 
267 KREMR, Tomáš. Plýtvání penězi i časem umělců. Architekti kritizují Brno za postup v soutěži na návrh dvojice 
kašen. Český rozhlas Brno [online]. 21. 05. 2020 [cit. 2021-8-11]. Dostupné z: brno.rozhlas.cz/plytvani-penezi-i-
casem-umelcu-architekti-kritizuji-brno-za-postup-v-soutezi-na-8207937 
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nedůvěra vůči kolektivnímu rozhodnutí odborné poroty a strach z výsledku, který ovládá 

někdo jiný. Stejně tak se s nedůvěrou potýká také současné umění, které může být svým 

pojetím mnohdy lidem vzdálené, a ti mu, z mnoha různých důvodů, nemusejí rozumět. Na 

vině zde může být třeba dlouhodobá nesystematická práce s veřejným prostorem. Laický 

divák nebo přímo správce samosprávy, který o takových umístění ve výsledku rozhoduje, se 

současným uměním ve veřejném prostoru nepřichází do styku. Nůžky mezi laickou 

a odbornou veřejností se stále více rozevírají. Vytrácí se tak i vzájemné porozumění a důvěra. 

Proces soutěže se odvíjí také od finančního rozpočtu. Pokud se celkový rozpočet soutěže 

pohybuje v rozmezí zakázky malého rozsahu (do 2 milionů korun), nemusí se řídit Zákonem 

o zadávání veřejných zakázek a na soutěž navazuje přímo uzavření smlouvy o dílo 

s konkrétním architektem, nebo umělcem. Taková soutěž je brána ČKA jako architektonická 

soutěž. Tento postup je poměrně častý, ale závisí na něm do značné míry velikost díla, které je 

vyzyvatelem soutěže poptáváno.  

V případě, kdy je rozpočet vyšší než 2 miliony Kč, je nutné se řídit Zákonem o zadávání 

veřejných zakázek a dle ČKA se jedná o soutěž o návrh. V tomto případě nenásleduje 

s výhercem soutěže uzavření smlouvy o dílo, ale následuje takzvané jednací řízení bez 

uveřejnění. „Zákon uvádí, že zadavatel může v JŘBU zadat zakázku účastníkovi soutěže, jehož 

návrh byl vybrán. Za vybrané návrhy je třeba považovat návrhy oceněné v soutěži o návrh 

v souladu se soutěžními podmínkami (návrhy umístěné na 1. – 3. místě), s nimiž je třeba 

jednat postupně podle umístění v SoN, neuvedou-li soutěžní podmínky, že se jedná pouze 

o vítěze soutěže. To nedoporučujeme, jelikož se tím zadavatel zbytečně předem omezuje.“268 

  

                                                 
268 Postup v jednacím řízení bez uveřejnění v návaznost na soutěž o návrh. Česká komora architektů [online]. 
13. 04. 2018 [cit. 2021-8-11].  
Dostupné z: www.cka.cz/cs/pro-verejnou-spravu/metodika-vyber_projektanta/180406-jrbu.docx 
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c/ PŘEMYSL a SVATOPLUK ---------- Vysoké Mýto, České Budějovice, (Bratislava) 

DÍLO DAREM 

 

---------- Pořádek 

Realizace uměleckého díla ve veřejném prostoru skrze metodu darovací smlouvy je 

byrokraticky velmi jednoduchou variantou, jak prosadit konkrétní vizi, ideu, umělce, politický 

názor, či přímo konkrétní dílo do veřejného prostoru města. V popsaných případech se jedná 

o realizace pomníků ve Vysokém Mýtě a v Českých Budějovicích.  

Příklad Vysokého Mýta byl řešený skrze založené občanské sdružení, které si kladlo za cíl 

veřejnou sbírkou vybrat potřebnou částku pro realizaci sochy, zaplacení materiálu a práce. 

Občanské sdružení pak následně darovací smlouvou převedlo dílo do vlastnictví města, které 

dar přijalo a sochu umístilo.269 Oproti tomu příklad z Českých Budějovic vyřešil financování 

celého projektu skrze soukromé sponzory, kteří umělce podpořili a realizaci zaplatili. Na 

rozdíl od příkladu Vysokého Mýta, kde idea vytvoření sochy nepřišla přímo od umělce, 

v Českých Budějovicích byl autor přesvědčen, že je vhodné umístit jeho vlastní dílo. 

Předání díla poskytnutím daru upravuje § 2055 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Zvolená metoda převedení díla obci je řešena skrze § 7 odst. 1 písm. j) z.č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků, které mohou tvořit příjem 

rozpočtu obce také přes přijaté peněžní dary a příspěvky. Rozhodnutí o přijetí finančního daru 

bez ohledu na jeho výši, včetně schválení související smlouvy, náleží podle § 102 odst. 

3 z.č. 128/2000 Sb., o obcích do působnosti rady města.270 Z toho důvodu je na darované dílo 

vytvořen odhadcem finanční odhad hodnoty díla, které je darem převedeno do majetku obce. 

V obou popsaných případech tomu tak také bylo. 

  

                                                 
269 Pozn.: Stejným způsobem byla řešená realizace sochy Svatopluka na Bratislavském hradě. Zde je ale nejasné, 
kdo je konečným vlastníkem sochy, či zda socha zůstala ve vlastnictví občanského sdružení Svätopluk. Není tak 
jisté, zda proběhlo předání sochy novému vlastníkovi skrze darovací smlouvu. Dle vyjádření mluvčí Smeru Silvie 
Glendové ze dne 24. září 2010 zůstalo vlastníkem sochy občanské sdružení. Pro podložení tvrzení ale 
nepředložila žádné podklady.  
270 „Rada obce zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti obce, pokud 
nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce nebo pokud si je zastupitelstvo obce nevyhradilo; rada obce může tyto 
pravomoci zcela nebo zčásti svěřit starostovi nebo obecnímu úřadu; rada obce může svěřit obecní policii zcela 
nebo zčásti rozhodování o právních jednáních souvisejících s činností obecní policie.“  
Zdroj: ČESKÁ REPUBLIKA. Zákon č. 128/2000 Sb.: Zákon o obcích (obecní zřízení). In: 128/2000 Sb. ročník 2000, 
číslo 128. Dostupné také z: www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-128 
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---------- Transparentnost 

Metoda velmi jednoduše vylučuje konkurenci, která by do procesu výběru díla mohla vnést 

řadu rozdílných a inovativních pohledů. Odstraňuje (či ignoruje) diskusi či odbornou komisi, 

před kterou by daný návrh měl obstát. Přijetí takovýchto darů je sice legislativně v pořádku, 

avšak postrádá jakoukoli systematickou práci s veřejným prostorem města. O přijetí 

a umístění rozhoduje část politického zastoupení samosprávy, která nemusí mít dostatečnou 

odbornost na poli výtvarného umění, architektury a urbanismu a nemusí tak být plně 

kompetentní k mnohdy zásadním uměleckým vstupům do veřejného prostoru dané 

samosprávy. Není ani zcela jasné, zda iniciátor postupuje například z důvodu potřeby 

konkrétní upomínky či ze zištného důvodu vlastní realizace ve veřejném prostoru, kde se ne 

každý umělec vůči konkurenci dokáže prosadit. Automaticky se tak nabízí otázka, zda by 

darované dílo uspělo i v případě, pokud by se prosazovalo skrze otevřenou architektonicko-

uměleckou soutěž.  

 

---------- Diverzita 

Díla umístěná do veřejného prostoru formou daru sice mohou podporovat diverzitu 

uměleckých děl ve veřejném prostoru dané obce, nicméně zcela jistě nebudou s tímto 

aspektem systematicky pracovat, což veřejný prostor města vyžaduje. Příkladem snah 

o systematickou práci může být město Praha a jeho projekt Umění pro město. V rámci něj 

zastává pozici městského kurátora umění ve veřejném prostoru Prahy Galerie hlavního města 

Prahy (GHMP), která je hlavním garantem zmíněného projektu. Zároveň GHMP poskytuje 

poradenskou činnost nad záměry třetích stran, které o zásah do veřejného prostoru usilují. 

Zmíněná kontrola tak může nevhodným darům zabraňovat, či podobné iniciativy usměrňovat 

do lepších řešení, jež budou pro potřeby samosprávy přijatelné.  

 

---------- Konsenzus 

„Dar“ se stává jakýmsi rukojmím v prosazení názoru jednotlivce, či úzké skupiny lidí, bez 

společenské diskuse a konsenzu. Dílo jakékoli kvality se může maskovat za významné 

osobnosti, morální ctnosti, hodnoty, nebo cíle. To také odhaluje největší problém této varianty 

řešení, která spočívá v touze iniciátora počáteční idey nespokojit se s prosazením počáteční 

myšlenky, ale s touhou ovládat i celkový výsledek, jak bude jím prosazená idea ztvárněna. Ve 

střetu zájmu se zde setkává možná nezištná úcta k připomínanému (ať již události, osobnosti, 
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nebo ideji) versus vlastní představa, jak si upomínané mají upomínat i ostatní. Iniciátor si tak 

buduje i svůj vlastní pomyslný monument. V případě Vysokého Mýta šlo o hledání autora, 

který bude vyhovovat cenou a ztvárněním zadavateli (občanskému sdružení). V případě 

Českých Budějovic je touha po kontrole usvědčující, protože sám umělec byl přesvědčen, že 

jeho ztvárnění bude to jediné nejlépe vyhovující. „Veřejný prostor zrcadlí sdílený ideový 

obsah a dohodu společnosti a vystaveného prostředí. Současná realita českých měst ale 

odráží spíše stav fragmentované a personalizované společnosti, která se o dohodu nesnaží 

a nadřazuje jí individuální zájmy.“271 Metoda umístění díla darem tomuto fenoménu velmi 

výrazně napomáhá.  

„Kvalita prostředí není dosažitelná jednoduchými jednosměrnými a jednoúčelovými 

prostředky a postupy. Vždy se jedná o synergii mnoha sil s různou účinností, s různým 

posláním a s různou genezí. Stejně tak je nezbytné vnímat vznik kvalitního prostředí jako sled 

příčinných souvislostí, jako komplex vzájemně provázaných vlivů. Vytržení některého, třeba 

i minoritního aktu z uvedené souslednosti nejenže novou kvalitu nevytvoří, ale může být 

i ztrátou.“272 Finálním aspektem, který je v tomto bodu tedy nutné zmínit, je finanční 

nezištnost, která se může prezentovat jako jeden z hlavních kladů, jenž má podpořit přijetí 

daru. Jedná se pouze o zastírací manévr. V popsaných příkladech se obě města následně 

finančně spolupodílela na složitých stavebních úpravách vybraného veřejného prostoru, čímž 

se sama stala největším finančním sponzorem dané realizace. Tato nákladná položka, která 

v průběhu umístění díla přijde na řadu jako jedna z posledních, na začátku nemusí být vždy 

všem zúčastněným zcela zřejmá. I přes veškeré vynaložené finanční prostředky je propůjčený 

veřejný prostor (i v případě zdařilého uměleckého díla) tím nejhodnotnějším v celém procesu 

a jeho cena je oproti darovanému dílu výrazně vyšší. Z obdarovaného se tak paradoxně sám 

stává dárce a to toho nejcennějšího, co vlastní – veřejného prostoru.273 

 

 

 
                                                 
271 BARTLOVÁ, Anežka. Manuál Monumentu. V Praze: UMPRUM, 2016. ISBN 978-80-87989-04-3. S. 86. 
272 JEHLÍK, Jan a Jiří PLOS. Metodika zadávání územních plánů: Koncepce a návrh / monografie týmu  
hlavního řešitele. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2015. 
ISBN 978-80-01-05702-5. S. 22. 
273 MELKOVÁ, Pavla, Kateřina FREJLACHOVÁ a Jakub HENDRYCH. Umělecká díla na veřejných prostranstvích: 
plug-in Manuál tvorby veřejných prostranství hlavního města Prahy. Praha: Institut plánování a rozvoje 
hl. m. Prahy, Kancelář veřejného prostoru, 2018. ISBN 978-80-87931-81-3. S. 72. 
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---------- Veřejnost 

S bodem předešlým souvisí vypozorované využívání internetových anket, které do procesu 

zapojí takzvaný „vox populi“, jímž se autor, či zástupci samospráv zaštítí. Veřejnost tak není 

do procesu zapojena od počátku, ale rozhoduje často až ex post o finálním umístění 

konkrétního díla. Ve výsledku je tak zapojení veřejnosti a následné hlasování o umístění díla 

víceméně náhodné, nikoli plánované, či jakýmkoli způsobem procesně strukturované. Nad 

rozhodnutím, které může vyžadovat značnou erudici, si zástupci samosprávy obrazně umyjí 

ruce a zbaví se odpovědnosti nad tvorbou kvalitního veřejného prostoru obce. Potvrdí tak 

mnohdy neodborné rozhodnutí o přijetí, či umístění daru, odkazujíc se na virtuální hlas lidu se 

stejným odborným nedostatkem. Tato fakta si samozřejmě může uvědomovat i samotný 

iniciátor daru, pro kterého může být takové jednání spíše výhodou. Úroveň zapojení a vlivu 

veřejnosti podle Pattersona Kirka Wallace je tak na úrovni číslo dvě – sběr informací.274 Ač 

se jedná o zapojení veřejnosti do rozhodovacího procesu, je realizováno nevhodným 

způsobem. 

 

---------- Medializace 

Pod medializací se skrývá jedna z předpokládaných hlavních ambicí, jakých může chtít autor 

darovaného díla dosáhnout – medializovat svou vlastní osobu, nebo vlastní dílo. Což mu ve 

výsledku může dopomáhat v jeho následné činnosti, kariéře, společenské popularitě a kreditu. 

Pro politickou reprezentaci je přijetí daru často výhodné. Jistým způsobem si realizaci také 

přisvojí a mohou ji politicky využít ať už k sebepropagaci, či jako formu „zdarma“ poskytnuté 

programové výplně. V případě Vysokého Mýta lze také vysledovat druh politického nátlaku, 

kterým se realizace může zaštítit, pokud byla finančně podpořena například kandidáty na 

prezidenta. V případech Českých Budějovic i Vysokého Mýta dílo posloužilo také jako jedna 

z programových výplní plánovaných oslav založení města. Z těchto důvodů se počáteční idea 

může stát jen loutkou různých osobních zájmů, pro které samotné dílo a veřejný prostor nic 

neznamenají. Je ale nutné podotknout, že ačkoli jakékoli dílo, které se do veřejného prostoru 

umístí, je politické, přesto by politika neměla celý proces zcela ovládnout. Jako více než 

názorný příklad politického zneužití umělecké realizace ve veřejném prostoru lze uvést sochu 

                                                 
274 Úrovně zapojení a vlivu veřejnosti (podle Pattersona Kirka Wallace) 
zdroj: JEHLÍK, Jan. Metodika zadávání územních plánu. Praha: České vysoké učení technické v Praze,  
Fakulta architektury, 2015. ISBN 978-80-01-05701-8. S. 188. 
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Svatopluka od sochaře Jana Kulicha v Bratislavě275, kterou lze s jistotou označit za realizaci 

politické propagandy pro získání volebního potenciálu v období těsně před volbami do 

parlamentu. Proces odhalení byl na Slovensku v roce 2010 vysílán živě ve veřejnoprávní 

televizi STV a vyvolal politický skandál a silnou reakci veřejnosti.  

 

---------- Odbornost 

„V současnosti neexistuje transparentní mechanismus odborného posouzení kvality 

darovaného díla. Jde tak o jednu z nejsnazších cest, jak se prosadit ve veřejném prostoru.“276 

A to například z důvodu, již zmíněné absence srovnání. Hodnotiteli, který není seznámen 

se směry současného umění, je upřena možnost objektivního zjištění, o jak ne/kvalitní dílo se 

jedná. Darovaná díla mohou mít často velmi rozdílnou kvalitu a jejich přijetí, či odmítnutí by 

mělo být řešeno odborníky, kteří kvality a přínos daného díla budou schopni nezaujatě 

posoudit i vzhledem k okolním urbanistickým souvislostem. Ač se ale jedná o cestu velmi 

jednoduše zneužitelnou, za určitých podmínek lze najít důvody, proč takové dílo přijmout 

a posléze umístit. Každá situace vyžaduje individuální přístup a nelze tak tento způsob plošně 

odmítnout. Mezi úspěšně darovaná díla, kterých se tato práce ve svých příkladech dotýká, lze 

zařadit například dílo Michala Moravčíka Sbohem a nashledanou realizované pro brněnské 

„Sochy v ulicích – Brno Art Open 2008“. Dílo se ale na svém původním umístění 

nedochovalo. Naopak dílo Hanse Kuppelwiesera Bublina z téže výstavy v Domě pánů 

z Kunštátu lze stále shlédnout. Za takto umístěným uměleckým dílem ale musí být vždy 

odborné rozhodnutí a konsenzus. Jedním z důležitých rozdílů v popisovaných příkladech je 

role iniciátora, či navrhovatele, který v tomto případě není politikem, či umělcem samotným. 

Jde o odborníka, v jehož rozhodnutí nelze nalézt motivace založené na osobním prospěchu. 

„Zástupci samospráv by proto měli odmítat dary, které nebudou odpovídat kritériím kvality 

a kurátorskému konceptu městské sbírky (v případě jeho vedení).“277 Pro získání 

kvalifikovaného odhadu je nutné oslovit odborníky, kteří jsou danou problematiku 

kompetentní hodnotit. Manuál tvorby veřejných prostranství hlavního města Prahy tak 

                                                 
275 Pozn.: socha byla stejně jako příklad Přemysla Otakara z Vysokého Mýta realizována skrze občanské sdružení 
(Svätopluk), jehož cílem bylo vybrat 270 tisíc eur. Iniciátory monumentu Svatopluka, byl tehdejší premiér Fico, 
prezident Gašparovič a předseda parlamentu Paška. Její finální vlastník ale není zveřejněn, není tak jasné, zda 
bylo realizované dílo předáno formou daru vlastníku novému. 
276 MELKOVÁ, Pavla, Kateřina FREJLACHOVÁ a Jakub HENDRYCH. Umělecká díla na veřejných prostranstvích: 
plug-in Manuál tvorby veřejných prostranství hlavního města Prahy. Praha: Institut plánování a rozvoje 
hl. m. Prahy, Kancelář veřejného prostoru, 2018. ISBN 978-80-87931-81-3. S. 72. 
277 Ibidem. S. 72. 
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v hodnocených kritériích zmiňuje například kvalitu autora díla, současný výraz díla, kvalitu 

provedení, ekonomickou přiměřenost formy, vztah obsahu a formy díla, etickou kvalitu, 

spolupráci s kurátorem a v neposlední řadě témata související s kvalitou umístění díla ve 

vztahu k veřejnému prostranství. V nich zmiňuje promyšlený vztah díla a prostoru, ideový 

vztah komemorativního díla a prostoru, spolupráci s architektem, zohlednění provozu, či 

jiných uměleckých děl, osvětlení atd.278 

  

                                                 
278 Ibidem. S. 48 – 56. 
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d/ BRNO ART OPEN / VEŘEJNÝ PODSTAVEC ---------- Brno / Bratislava  

Dočasné umístění díla 

 

---------- Pořádek 

Příklad dočasného umístění díla tato práce reflektuje ve formě bienále Brno Art Open 

a realizacemi občanského sdružení Veřejný podstavec v Bratislavě. Proces dočasného 

umístění díla nelze příliš specifikovat, velmi totiž záleží na lokaci, do které má být dílo 

umístěno. Přesto že se oproti předešlým příkladům jedná pouze o časově omezené umístění 

díla ve veřejném prostoru, získání veškerých povolení o záboru je složitý byrokratický 

proces.279 Iniciátor umístění konkrétního díla musí počítat s dostatečnou časovou rezervou pro 

vyřízení veškerých administrativních náležitostí. Tyto žádosti nemusí být všude jednotné, 

upravuje si je každá obec, či městská část samostatně.  

Dočasné umístění díla může ovlivnit například závazné stanovisko památkové péče, či 

národního památkového úřadu. Stanovisko odboru správy majetku města, či různých 

souvisejících městských odborů dle možných souvislostí s umístěním díla – dopravní odbor, 

odbor životního prostředí. Součástí prosazení může být také statický posudek, jedná-li se 

o rozměrné či hmotné dílo. V neposlední řadě žadatel musí počítat také s formuláři se žádostí 

o zábor, či souhlasem vlastníka pozemku nebo nemovitosti. Většina úřadů má na vyřízení 

jednotlivých žádostí až 30 dní. U vyřizování jednotlivých formulářů se tak s touto časovou 

rezervou musí počítat.  

Manuál Institutu pro plánování a rozvoje města Prahy doporučuje schvalovací proces podpořit 

následnými položkami, které mohou reálně dopomoci odbornému rozhodnutí o umístění díla. 

Nutné je ale podotknout, že se jedná o doporučení v prostoru Prahy. Zpracování těchto 

podkladů ale nemůže ublížit ani realizacím v menších samosprávách. V přípravě těchto 

podkladů je ideální spolupráce umělce, architekta a kurátora. „Za účelem odborné konzultace 

by měl autor nebo iniciátor (žadatel) v rámci koncepční přípravy dočasné intervence připravit 

ucelený záměr, který by popisoval: 

- koncept projektu – rozsah, idea, cíle, informace o autorech projektu, vystavovaných 

dílech a umělcích, kurátorech, zákres do fotografie, situace. 

- prostorový rámec – zvolená lokalita instalace, včetně odůvodnění výběru (tady je 

podstatná role architekta, který by měl na volbě místa a řešení umístění participovat, 
                                                 
279 Ibidem. S. 78 
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- finanční rámec 

- vliv objektu či akce na prostředí a garance bezpečnosti – způsoby provedení, 

zakotvení, statika, konstrukce, apod. 

- předpokládáme datum instalace a deinstalace, příp. harmonogram realizace.“280 

 

---------- Transparentnost 

Transparentnost v případě dočasně umístěného díla úzce souvisí s již zmíněnou koncepční 

přípravou celého vystaveného projektu, nebo díla. Kvalitně a odborně zpracovaná koncepce 

dopomůže obhajobě, proč bylo dílo do konkrétního veřejného prostoru umístěno. Takto 

zpracovaná koncepce pak jako jediná může vyvrátit spekulace o klientelistickém jednání. Ve 

složitějších projektech je tak podstatná role kurátora, který výstavní projekt může teoreticky 

odborně zaštítit a obhajobě výběru dopomoci. S kurátorským vedením takto realizovaných 

projektů se ale vždy váže exkluzivní výběr umělců, o které se daný kurátor zajímá, s jejichž 

díly je seznámen, či se s nimi velmi často osobně zná. V této problematice je tak klientelismus 

podnikatelský možný zaměnit za klientelismus oborový. Bohužel tomuto jevu napomáhá fakt, 

že česká umělecká scéna je natolik úzká, že se spolupráci s přáteli kurátor někdy jen těžko 

vyhne. Situaci tak ovlivňuje nejen výběr umělců kurátorem, ale také výběr kurátora 

samotného. S jistotou ale nelze danou cestu považovat za demokratický proces, jakým se 

výběr konkrétních umělců a uměleckých děl bude řídit.  

 

---------- Diverzita 

Dočasné dílo může podporovat diverzitu uměleckých děl ve veřejném prostoru obce. Dočasné 

umístění díla může vnést do složité problematiky vstupu uměleckého díla do veřejného 

prostoru jistý druh volnosti a umělecké svobody. Na rozdíl od trvalého umístění může to 

dočasné s veřejným prostorem pracovat volnějším, hravým způsobem, vybízejícím k diskusi 

a plnícím jiné role současného umění, než jaké plní díla trvalého charakteru. Je tak méně 

konsenzuálně zatíženo než například pomníková tvorba. Dílo může více využívat aktuálnosti, 

být komentářem současného dění vybízejícím k diskusi, upozorňovat na aktuální témata, 

problémy, trendy.281 Takto realizovaná díla tak mohou být opakem již zmíněného fenoménu 

                                                 
280 Ibidem. S. 79. 
281 Pozn.: Jako příklad takových „uměleckých komentářů“ lze uvést instalaci plastiky Sylvy Lacinové před 
Domem umění města Brna v rámci Brno Art Open 2019 (ve spolupráci kurátorského týmu s architekty Janem 
Kristkem a Jaroslavem Sedlákem), která se stala ústředním bodem celého ročníku zmíněné výstavy. Instalace se 
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„minimum risk art“. Instalace mohou mít formu subtilní, či přímo nehmotnou, až prchavou. 

Nemusejí tak splňovat nároky na materiální trvalost, statiku a věčnost, což jen podporuje 

škálu možných uměleckých přístupů, s jakými lze do veřejného prostoru vstupovat. Umělec 

tak není vázán pouze tradičními postupy.282 Zároveň se takovými projekty může zdařile 

narušovat vnímání umění jako klasické prvoplánově narativní figurální plastiky.283  

 

---------- Konsenzus 

Umění může výrazně ovlivňovat kvalitu veřejného prostoru a následně život lidí v něm. Lidé 

ve veřejném prostoru se automaticky stahují na místa, kde se cítí dobře. Dočasné výtvarné 

vstupy do veřejného prostoru tomu mohou významně napomáhat. V historii několika ročníků 

realizovaného bienále Brno Art Open lze snadno najít příklady uměleckých děl, která 

s veřejným prostorem, do kterého byla zasazena, cíleně spolupracovala, či nikoli. V obou 

případech lze najít realizace, která dané lokalitě, byť na časově vymezenou dobu, pomohly. 

Namísto vytváření byrokratických a právních bariér by obec měla vytvářet takové přístupy 

tvorby veřejného prostoru, které podpoří vznik uměleckých projektů a ulehčí vstup umění do 

prostoru města. V současné době lze pozorovat pozitivní kroky například v Praze (projekt 

Umění pro město) a v Brně (posilování pozice Brno Art Open vůči městským institucím).  

 

---------- Veřejnost 

Jednou z největších výhod, jaké přinášejí dočasné instalace, je vstup umění do prostorů, kam 

se za běžného provozu umění nebo jeho divák, nedostávají. S tím souvisí možnost upoutání 

pozornosti na místa, která zájem veřejnosti a samospráv buď postrádají, nebo trvale umístěné 

dílo pro svou exponovanost či ochranu nepřipouštějí. Ať už se jedná v příkladu prvním 

o uzavřené lokality, nedostupné veřejné budovy, opuštěné brownfieldy nebo celkově 

o lokality bez většího socioekonomického zájmu (tomuto tématu byl věnován především 

sedmý ročník Brno Art Open). V příkladu druhém pak naopak o ceněné památkové zóny 

a stavby, která pro své kulturní či socioekonomické hodnoty, například z vůle památkářů, 

                                                                                                                                                         
snažila upozorňovat na proměňující se pohled na sochy ve veřejném prostoru s dopady na jejich vlastní osudy. 
Jako názorný příklad uměleckého komentáře současného politického dění lze také zmínit instalaci Dalibora  
Bači – Doc. JUDr. ROBERT FICO, CSc. (2010) v Bratislavě, která reagovala na kroky vlády a využívání umění 
k politické propagandě.  
282 Pozn.: Příkladem takové umělecké intervence může být například díla Paweła Althamera (1967) v rámci 
projektu Bod 0 realizovaným občanským sdružením Veřejný podstavec v Bratislavě v roce 2011 a 2012.  
283 Pozn.: Příkladem takové umělecké realizace může být například památník Svatopluka od Jana Kulicha 
realizovaný v roce 2010 v Bratislavě. 
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trvale umístění díla neumožňují (v rámci Brno Art Open jde například o odstraněné dílo 

Michala Moravčíka Sbohem a nashledanou, 2008).  

S tím také úzce souvisí vzdělávání veřejnosti skrze vstup umění do prostoru, kde lidé běžně 

žijí, čímž se automaticky zlepšuje informovanost veřejnosti o aktuálním umění. Nemělo by 

ale zůstat pouze u umístění díla. Na dílo samotné mohou volně navazovat vzdělávací aktivity 

a doprovodný program, který dílo či konkrétní prostor divákům více přiblíží.  

Úroveň zapojení a vlivu veřejnosti je v těchto případech velmi různorodá. Lze tímto 

způsobem realizovat dočasné projekty, v nichž zapojení veřejnosti může hrát nevýznamnou, 

až velmi podstatnou roli.284  

 

---------- Medializace 

Na všechny výše zmíněné body může reagovat jednoduchá medializace a snadné získání 

propagačního prostoru skrze média. Poskytnutí veřejného prostoru uměleckému vyjádření 

s sebou přináší vždy riziko obav z reakce veřejnosti. S tímto faktorem ale do jisté míry 

výstavy v současnosti někdy záměrně pracují, kdy součástí konceptu bývá takzvané „dílo, 

o kterém se mluví“. Ať již v jakémkoli zabarvení, což ve výsledku medializaci pomůže, a to 

se projeví například na následné návštěvnosti výstavy či samotné samosprávy. 

 

---------- Odbornost 

Na přípravě kvalitně zpracovaného projektu se mohou podílet umělci, architekti, kurátoři, 

instituce, ale také řada městských úředníků kompetentních ve svých oborech. Odborná 

mezioborová diskuse pak může sloužit jako pevný základ pro případné prosazení a obhájení 

záměru. Odbornost tak v těchto případech hraje jednu z nejpodstatnějších rolí. Při úpravách 

vybraných veřejných prostranství může architekt s dočasně umístěným dílem předem počítat, 

či jeho umístění iniciovat. I při dočasném umístění ve spolupráci s architektem ale platí 

podmínka kvalitního podložení záměru.285 

                                                 
284 Úrovně zapojení a vlivu veřejnosti (podle Pattersona Kirka Wallace) 
zdroj: JEHLÍK, Jan. Metodika zadávání územních plánu. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta 
architektury, 2015. ISBN 978-80-01-05701-8. S. 188. 
285 Pozn.: Takovým příkladem může být v poslední době umístění díla Martina Zeta – Tvárnice, do okolí 
Národního muzea. Projekt Muzejní oázy a Čelakovského sadů vypracoval Institut plánování a rozvoje 
hl. m. Prahy, konkrétně Ing. arch. Jakub Hendrych. Dílo bylo umístěno v rámci projektu Umění pro město – 
SOKL, jež jako kurátorka zaštiťuje Marie Foltýnová. Dílo bylo na místo umístěno po dočasné instalaci v rámci 
Brno Art Open 2019 v Brně. 
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e/ ODRAZ MÍRY AUTONOMIE V METODĚ UMÍSTĚNÍ DÍLA 

 

Příklady realizací, které tato práce detailně rozebírá, nelze chápat jako pro dané metody zcela 

určující. Jakákoli z popsaných metod může ve výsledku přinést umělecké dílo, které bude 

svým provedením odborně hodnoceno jako kvalitní, zapadající a respektující prostor kolem 

sebe. Uváděné příklady ale sloužily především k tomu, aby v procesu svého vzniku 

reflektovaly možná úskalí, ke kterým může docházet, a která ve svém výsledku dané dílo 

devalvují a jeho snahu o nabytí autonomie v daném veřejném prostoru tak narušují či mu 

v tom zcela zamezují. Komparací jednotlivých závěrů lze konstatovat, jaké metody 

umisťování uměleckých děl ve veřejném prostoru jsou vzhledem k hodnotícím kritériím 

efektivní a které jsou naopak problémového, či vyloženě odborně, společensky a právně 

konfliktního charakteru. Tyto konflikty mohou být ve výsledku v rozporu s veřejným 

prostorem, jeho společenskou, občanskou rolí a významem, který by měl v demokratické 

společnosti veřejný prostor naplňovat. Srovnávací metodou lze tvrdit, že autonomie 

uměleckého díla ve veřejném prostoru v konkrétních případech buď přítomna je, či není, nic 

mezi tím. Zjištění kopíruje preferované a propagované metody v odborné literatuře, například 

Umělecká díla na veřejných prostranstvích: plug-in Manuál tvorby veřejných prostranství 

hlavního města Prahy, či Soutěžit se vyplatí – praktický rádce pro všechny zadavatele, obě 

vydané Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy.  

V případě realizace sochy legionáře Švece v Jindřichově Hradci formou veřejné zakázky 

bez vypsané soutěže – skrze podlimitní zakázku (a) nelze nalézt, až na legislativní 

postup286, žádnou kategorii, která by byla obhajitelná. Ač je zvolený legislativní postup 

procesně v pořádku, jeho využití je v tomto případě zcela neadekvátní. Realizaci díla skrze 

veřejnou zakázku bez vypsané soutěže nelze doporučit k získání obhajitelného výsledku. 

Veřejný prostor tak dílu realizovanému touto metodou umístění nemůže propůjčit autonomii. 

Zahrnuje-li veřejná zakázka vypsání regulérní architektonicko-výtvarné, či výtvarné 

soutěže (b), situace se významně mění. Při dodržení doporučených postupů lze docílit 

efektivně kvalitních výsledků a odborné procesní kontroly. Z toho důvodu také odborná 

literatura jednoznačně doporučuje tuto metodu jako jednu z nejpreferovanějších. Kritickým 

momentem v celém procesu je kvalitní formulace zadání a následné dodržení doporučených 

postupů ve složení hodnotících komisí, které by měly splňovat parametry odbornosti. 

                                                 
286 Pozn.: Legislativním postupem je zde myšlena forma veřejné zakázky, nikoli nakládání s dílem samotným. 
 



151 
 

Důležitým aspektem je také následné respektování výsledku soutěže zadavatelem. Jak 

popisují zvolené příklady, ne vždy jsou tato kritéria dodržována, což ve výsledku celý proces 

soutěže může destruovat a devalvovat. Při dodržování doporučených postupů jsou díla 

realizovaná skrze tuto formu umisťování uměleckých děl ve veřejném prostoru autonomní. 

Kontroverzním řešením vyvolávajícím vysokou míru nedůvěry lze označit takzvané dílo 

darem (c). Tato metoda je obhajitelná pouze legislativně, přestože je její využití k tomuto 

účelu spíše neadekvátní. Kategorie jako diverzita, medializace či práce s veřejností jsou silně 

diskutabilní. Ostatní kategorie lze označit za rozporuplné. Dílu umístěnému touto metodou 

může veřejný prostor propůjčit z důvodů obcházení demokratických principů tvorby 

veřejného prostoru statut autonomie jen velmi těžce. Současné snahy o nápravu 

systematického řešení umisťování uměleckých děl do veřejného prostoru jsou z velké části 

důsledkem takto umisťovaných uměleckých děl ve veřejném prostoru. Zvolenou metodu lze, 

až na výjimky, označit za zcela nevhodnou. 

Státem zrušená podpora umění ve veřejném prostoru (1991), tzv. „procenta na umění“ 

(usnesení vlády ČSR č. 355/1965 ze dne 28. července 1965 o řešení otázek uplatnění 

výtvarného umění v investiční výstavbě) byla z hlediska umění ve veřejném prostoru 

historicky zcela zásadní změnou. Zejména z toho důvodu můžeme pociťovat silnou absenci 

současného výtvarného umění ve veřejném prostoru samospráv. To se následně projevuje 

v nedostatečné edukaci a osvětě v řadách veřejnosti, která s uměním nepřichází v současnosti 

ve veřejném prostoru do styku, což platí především pro oblasti menších měst mimo kulturní 

centra. Do té doby, než bude sjednána legislativní náprava, lze dočasné umístění 

uměleckého díla (d) skrze odborné projekty označit za jednu z vhodných cest, jak tento 

narušený vztah mezi současným uměním a širokou veřejností obnovovat. V popisovaných 

projektech lze spatřovat silné zastoupení hodnocených kategorií. Lze ji tedy označit za 

efektivní. Kombinace odborné formulace projektu, jeho řízení, formulování a tvorba díla 

podpořená výtvarnou svobodou vybraných umělců poskytují kvalitní záruky, jak dílo do 

veřejného prostoru úspěšně umisťovat. Časové omezení a odborný dohled může v těchto 

případech samo napomáhat obhajobě a podporovat demokratické principy občanské 

společnosti. Problém, který tato metoda ale přináší, je především v metodě výběru umělců 

osobností kurátora, s nímž souvisí rizika oborového klientelismu. Při dodržování 

doporučených postupů jsou díla realizovaná skrze tuto metodu umisťování uměleckých děl do 

veřejného prostoru autonomní. 
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Na základě provedené analýzy se tato kapitola zaměřuje na hledání možných cest, skrze které 

lze hledat řešení v nápravě současné neutěšené situace. Tyto cesty práce nehledá v doplnění 

již osvědčených postupů, které jsou již v dostatečné míře zpracovány profesními 

organizacemi a spolky, ale především v možnostech jejich uplatňování, propagaci, osvětě 

a státní podpoře. Zvolená východiska definují cestu, jak tuto absenci osvěty napravovat 

a získat tak nutnou podporu pro případné legislativní změny, které problémy začnou řešit 

systematicky z vládní úrovně.  

Podporou je tak myšlen široký konsenzus v řadách laické i odborné veřejnosti, úředníků 

a správců samospráv, v neposlední řadě především politiků, kteří musí mít vůli dané změny 

prosazovat, vysvětlovat a obhajovat. „Mezi programové dokumenty přijímané na úrovni státu 

lze zařadit celou řadu resortních programů a politik, často spjatých s různými formami dotací 

a jinými formami finanční nebo organizační podpory, jimiž se stát snaží do určité míry 

prostřednictvím politik a programů, jakož i ekonomických nástrojů ovlivňovat rozhodování 

územních samospráv a prosazovat některé z celostátních nebo přeshraničních zájmů.“287 

Mezi takové politiky Ministerstva pro místní rozvoj patří například: Politika územního 

rozvoje; Politika architektury a stavební kultury ČR; Program Podpora bydlení; Program 

obnovy venkova; Podpora regionálního rozvoje. 

Jako možná východiska jsou zde zvoleny následující: 

Jako první východisko je zvolený nelegislativní strategický materiál Ministerstva pro místní 

rozvoj – Politika architektury a stavební kultury České republiky288, který se tématem tvorby 

veřejného prostoru přímo zabývá, přesto umělecký pohled v současnosti zcela postrádá. 

Materiál je zvolený z důvodů možného potenciálu, jaký se v jeho budoucím zpracování 

nabízí. Možnosti, jaké takový materiál nabízí, jsou vidět především na zahraničních 

příkladech obdobných státních politik. 

Na něj posléze navazuje východisko druhé, v podobě konkrétní snahy o legislativní změnu ve 

formě státní podpory umění skrze politiku takzvaného procenta na umění (v rámci Zákona č. 

203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb.).  

                                                 
287 JEHLÍK, Jan. Metodika zadávání územních plánů. Praha: České vysoké učení technické v Praze,  
Fakulta architektury, 2015. ISBN 978-80-01-05701-8. S. 193.  
288 Politika architektury a stavební kultury České republiky [online]. Praha a Brno: Ministerstvo pro místní rozvoj, 
2015 [cit. 2021-8-12]. ISBN 978-80-87147-83-2.  
Dostupné z: www.mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/koncepce-a-strategie/politika-architektury-a-
stavebni-kultury-ceske-(1)/politika-architektury-a-stavebni-kultury-ceske-rep. S. 20. 
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a/ POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY  

 

---------- Absence umění jako prostředníka k plnění stanovených cílů Ministerstva  

pro místní rozvoj České republiky 

První tendence k politikám architektury lze nalézt v sedmdesátých letech ve Francii (1977). 

Vzestup politik architektury v Evropě ale přichází v letech devadesátých. Systematickou práci 

s politikou architektury od té doby lze vidět především v Holandsku, kde v roce 1991 přijala 

vláda memorandum o politice architektury Space for Architecture. V návaznosti na to vznikla 

řada institutů, např. Berlage Institute, Netherlands Architecture Fund. V letech následných 

pak v Holandsku politiku architektury dále aktivně rozvíjeli. Vzniklo tak již celkem 

7 aktualizovaných dokumentů. V první vlně politiku architektury přijímá také Norsko (1992), 

Dánsko (1996), Finsko (1998)289, Velká Británie a Skotsko (2001).  

V roce 2001 Evropská unie přijala usnesení Rady Evropské unie o architektonické kvalitě 

v městském a venkovském prostředí (2001/C 73/04).290 V tomto dokumentu apeluje Rada EU 

na členské státy EU, aby zintenzivnily své úsilí v podpoře architektury a urbanismu a zvýšily 

informovanost veřejných zadavatelů a široké veřejnosti v oblasti architektonické, městské 

a krajinné kultury. Vyzývala také k propagaci architektonické kvality prostřednictvím 

příkladných veřejných stavebních politik. Na toto usnesení navazovaly v roce 2008 Závěry 

Rady Evropské unie o architektuře: přínos kultury pro udržitelný rozvoj (2008/C 319/05)291, 

které je dále rozvíjely a přímo vyzvaly členské státy k naplňování konkrétních bodů. Členské 

státy byly následně vyzvány, aby podaly zprávu o jejich naplňování. V roce 2012 byl 

následně vydán průzkum Survey on Architectural Policies in Europe292, který zpracovával 

stav politik architektury v rámci jednotlivých členských států EU. Česká republika je zde 

                                                 
289 Pozn.: Severské země jsou v přijetí politiky architektury jedněmi z nejprogresivnějších. 
Od konce devadesátých let zde začínají fungovat takzvané lokální politiky architektury.  
290 Council resolution of 12 February 2001 on architectural quality in urban and rural environments 
(2001/C 73/04). EUR–Lex: Přístup k právu Evropské unie [online]. 12. 02. 2001 [cit. 2021-9-22].  
Dostupné z:  eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32001G0306(03) 
291 Závěrů Rady o architektuře: přínos kultury pro udržitelný rozvoj (2008/C 319/05). EUR–Lex: Přístup k právu 
Evropské unie [online]. 13. 12. 2008 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/?uri=CELEX:52008XG1213(02) 
292 BENTO, João Ferreira. Survey on Architectural Policies in Europe: European Forum for Architectural 
Policies. The European Forum for Architectural Policies [online]. 2012, 2012 [cit. 2021-09-22].  
Dostupné z: http://www.efap-fepa.org/ 
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uvedena jako člen EU, kde tuto politiku jako návrh zpracovala profesní organizace – Česká 

komora architektů, nikoli vláda.293 

V roce 2015 Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Českou komorou architektů, 

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s Asociací pro 

urbanismus a územní plánování ČR a s vysokými školami i s neziskovým sektorem následně 

vytvořilo iniciační doporučující dokument Politika architektury a stavební kultury (dále jen 

PASK) České republiky. Dokument dne 14. ledna 2015 schválila vláda tehdejšího premiéra 

Bohuslava Sobotky usnesením číslo 22/2015. Dokument má formu nelegislativního 

doporučujícího stanoviska s celorepublikovým působením, jehož cílem je podpora rozvoje 

kvalitní architektury a stavební kultury v České republice. Dokument se věnuje především 

tématu výstavby. Dotýká se ale také tématu krajiny, urbanismu, propagace a vzdělávání. 

V neposlední řadě také tvorbě veřejného prostoru. Česká republika se tak v roce 2015 stala 

jednou z posledních zemí v rámci Evropské unie, která takovou strategii přijala. 

Ve svém úvodu PASK hodnotí současný stav a definuje hlavní problémy, na které se 

zaměřuje. Mezi ně patří především vnímání stavebních aktivit jako jednotlivých zásahů, 

nedostatečně provázaných s okolím. Snaží se především o preferování komplexního vnímání 

problematiky se širokým spektrem různých pohledů. Komplexní vnímání prostředí se musí 

promítat do celkové koncepce, koncepce jednotlivých složek prostředí, až po urbanistický, 

architektonický a umělecký detail.“294 PASK se svým obsahem snaží apelovat na kvalitní 

rozvoj architektury a stavební kultury, a tím i kvality celkového vytvářeného prostoru. 

Především zdůrazňuje nutnost kvalitní architektury, její hospodárnost, důraz na kvalitu 

veřejných prostranství, respekt k místně specifickým formám, či vnímání architektury jako 

součásti kulturního dědictví České republiky. Mezi posledními cíli pak vyjmenovává také 

jeden z nejdůležitějších, důraz na podněcování zájmu obyvatel o kvalitu prostředí a podporu 

vzdělání laické i odborné veřejnosti.  

Ustanovení Politiky architektury a stavební kultury ČR v praxi je v České republice poměrně 

neznámé a neukotvené. Pozdější přijetí politiky v rámci zemí Evropské unie mělo ale výhodu 
                                                 
293 Pozn.: Před oficiální vládní politikou vytvořila vlastní návrh dokumentu Česká komora architektů – Politika 
architektury České komory architektů 2013  
zdroj: ČKA připravila dokument politika architektury 2013. Česká komora architektů [online]. 2013,  
22. 10. 2013 [cit. 2021-9-22].  
Dostupné z: www.cka.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy-cka/cka-pripravila-dokument-politika-architektury-2013 
294 Politika architektury a stavební kultury České republiky [online]. Praha a Brno: Ministerstvo pro místní rozvoj, 
2015 [cit. 2021-8-12]. ISBN 978-80-87147-83-2.  
Dostupné z: www.mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/koncepce-a-strategie/politika-architektury-a-
stavebni-kultury-ceske-(1)/politika-architektury-a-stavebni-kultury-ceske-rep. S. 20.  
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v mnoha vzorech a filtrování přejatých úspěšných a neúspěšných strategií v politikách 

ostatních států, ač ke strategii přistupuje každý stát specificky. To se ostatně projevilo 

například v pozdější analýze, která z takového srovnání čerpala. Přestože si ale dokument 

kladl za cíl oslovit především veřejnost a zástupce samospráv, jeho reprezentativní podoba je 

oproti jiným evropským politikám pojatá velmi nevhodně. Grafické zpracování je založeno na 

standardním úředním dokumentu s minimální grafickou úpravou. Postrádá ambici zaujmout, 

oslovovat širokou veřejnost nebo samosprávy. Ztrácí tak důležitou schopnost motivovat. Ve 

srovnání například se severskými zeměmi je patrné, že v tomto tématu je v České republice 

značný prostor pro inspiraci. Témata, jež jsou pro tuto práci podstatná, zde uvádím s krátkým 

vysvětlujícím komentářem jejich stěžejního obsahu. 

 

- Veřejná prostranství 

Téma chce upozornit na potřebu komplexních řešení veřejných prostranství, včetně 

technické a dopravní infrastruktury, veřejné zeleně a její návaznosti na okolní krajinu. 

Mezi opatření, jak jich docílit, patří například nástroje územního plánování, 

prosazování adekvátního měřítka objektů obklopujících veřejná prostranství; 

respektování genia loci; zlepšení péče o stávající veřejná prostranství a jejich kultivaci 

s využitím a přizváním aktivní účasti veřejnosti a v neposlední řadě především 

vypisování architektonicko-urbanistických soutěží a soutěží o návrh na významná 

veřejná prostranství financovaná z veřejných rozpočtů.  

 

- Začlenění staveb do prostředí  

Cíle tématu začlenění staveb do prostředí se projevují především respektem vůči 

prostorovým vztahům, ochranou jejich charakteru v lokálním, městském i regionálním 

rozsahu, ochranou místní atmosféry a genia loci daného prostoru. Věnuje se dále 

struktuře současné zástavby, ale také respektování minulosti – kulturního dědictví. 

Jako ideální institut, který může napomáhat k naplňování zmiňovaných témat, je zde 

zmiňována funkce městských a regionálních architektů, jejichž činnost PASK ČR 

v tomto tématu také důsledně prosazuje. Městský architekt svou činností může pro 

samosprávy fungovat jako odborný poradní orgán, který zodpovídá za kvalitu 

a charakter městského prostředí. Tato pozice může také sloužit jako mediátor ve 

vztahu mezi samosprávou a jejími obyvateli v diskusi nad aktuálními tématy dané 

samosprávy. Vytvořit pozici městského architekta v současné době městu zákon 
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neukládá. Je zcela na rozhodnutí samosprávy, zda odborné služby městského 

architekta jejich obec bude využívat, či nikoli. Pozice městského architekta nemá 

v současné době tak časté ukotvení v praxi jako například územní plán. Situace se ale 

postupně mění a stále více obcí tuto možnost odborně poradenské činnosti využívá.295 

 

- Zadávání zakázek 

Dva cíle, kterých chce PASK ČR v tomto tématu dosáhnout se týkají především 

výstavby z veřejných rozpočtů a důrazu na jejich kvalitu. Nejlepší cestou, jak druhé 

zmíněné naplňovat, je architektonická soutěž. Cílem je tak důraz na využívání soutěže 

o návrh při přípravě a realizaci staveb financovaných z veřejných rozpočtů jako 

osvědčené cesty v hledání kompromisu mezi cenou a kvalitním výsledkem.  

 

- Vzdělání 

V tomto ambiciózním tématu se PASK ČR soustředí především na cíle systematického 

vzdělávání v řadách úředníků státní správy v oborech architektury, urbanismu, 

územního plánování, krajinářské architektury a v oborech souvisejících s výstavbou. 

Důraz se klade také na vzdělání v oblasti participačních a komunikačních metod 

s veřejností. Cíle jsou zaměřeny ale také na vzdělávání ve všech stupních vzdělávacího 

systému, ať již jde o revizi rámcových vzdělávacích programů s důrazem na 

architekturu, nebo například snahu o zvyšování stavební kultury skrze podporu 

učňovského školství.  

 

- Osvěta a média 

Osvěta zmiňuje jeden z nejdůležitějších cílů celé vládní strategie: „Mezi odbornou 

a laickou veřejností zvyšovat povědomí o potřebě komplexního přístupu k prostředí 

vytvářenému výstavbou a dalšími činnostmi člověka, zahrnující problematiku staveb, 

urbanistických celků a krajiny, včetně jejich vlivu na prostředí a člověka. Podporovat 

utváření vztahu uživatelů k prostředí, ve kterém žijí.“296 Na vytváření vztahu k místu, 

kde lidé žijí, je třeba osobního zapojení. Cílený vztah se nevybuduje volbou nového 

                                                 
295 Pozn.: Ke dni 15. 12. 2020 eviduje Česká komora architektů na 135 obcí a měst, ve kterých jsou aktuálně 
činní městští architekti. Zdroj: MĚSTSKÝ ARCHITEKT. Česká komora architektů [online]. 2014 [cit. 2021-8-12]. 
Dostupné z: www.cka.cz/cs/cka/tema-CKA/mestsky-architekt 
296 Politika architektury a stavební kultury České republiky [online]. Praha a Brno: Ministerstvo pro místní rozvoj, 
2015 [cit. 2021-8-12]. ISBN 978-80-87147-83-2.  
Dostupné z: www.mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/koncepce-a-strategie/politika-architektury-a-
stavebni-kultury-ceske-(1)/politika-architektury-a-stavebni-kultury-ceske-rep. S. 42. 
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zastupitelstva, které za občany bude po dobu několika let rozhodovat, ale dialogem, 

který mezi samosprávou a občany bude systematicky veden napříč jednotlivými 

volebními obdobími.297 Cíle zde mají souvislost s tématy předešlými. V případě, kdy 

je díky doporučeným postupům dosaženo kvalitních výsledků, je třeba je také 

medializovat. Poskytovat tak dobré praxi a profesím s ní spojeným dostatek 

mediálního prostoru pro propagaci a budování společenského kreditu. 

 

---------- Komentář České komory architektů k podobě PASK ČR298 

Česká komora architektů (dále jen ČKA) v reakci na přijaté znění PASK vytvořila rozsáhlý 

komentář – Analýza politik architektury / Sumarizace doporučení vyplývajících z jednotlivých 

analýz, který sloužil jako podklad pro analýzu vydanou Ministerstvem pro místní rozvoj. 

V něm systematicky analyzuje politiky architektury vybraných evropských zemí, zpracovává 

jejich charakteristiku, jmenuje zpracovatele, formu vydání, platnost, financování, základní 

řešená témata, navržená opatření, institucionální zajištění a implementaci navržených řešení. 

Ze všech těchto témat pak zdůrazňuje ta, která jsou pro aktualizaci české verze inspirativní 

a přínosná. Ač jde o stručnou analýzu, jedná se o velmi zajímavý dokument poskytující 

základní přehled o významu PASK a řešených témat napříč Evropskou unií i mimo ni. Naplno 

se zde projevuje „výhoda“, jakou pozdní přijetí takového dokumentu má – dostatek materiálu 

pro komparaci, která se ale ve výsledku v přijatém dokumentu neprojevila.  

Pro účely této práce jsou zde vyjmenovány body, které ČKA navrhuje do PASK ČR zařadit 

a sledovaného tématu se týkají. K bodu 2.2 (Zajistit kvalitu veřejných prostranství za pomoci 

integrovaných a komplexních řešení) apeluje na zařazení prosazování výtvarných intervencí 

pomocí architektonických (výtvarných) soutěží do politiky architektury. Stejně tak ČKA 

prosazuje podporu multioborových zpracovatelských projekčních týmů, kde mezi 

architektem, krajinářem, vodohospodářem či dopravním inženýrem zmiňuje také výtvarné 

                                                 
297 Pozn.: Institut plánování a rozvoje města vytvořil v roce 2016 Manuál participace, který může být pro jiné 
obce inspirativním materiálem, jak v cílené komunikaci k občanům postupovat. Jiným příkladem, kdy je 
praktikován takzvaný přístup „zdola“, může být aktivace veřejnosti skrze občanské iniciativy a spolky. 
Dlouhodobým iniciátorem zmiňovaného přístupu je například spolek Kruh, který se od roku 2001 věnuje 
propagaci tématu architektury v České republice. Od té doby realizovali již deset ročníků celorepublikového 
festivalu Dny architektury. Na Slovensku osvětovou roli sehrálo například občanské sdružení Veřejný podstavec, 
které témata veřejného prostoru zviditelňoval cestou umělecké činnosti. 
298 Aktualizace Politiky architektury a stavební kultury České republiky: Doporučení – Česká komora architektů 
(ČKA). Ministerstvo pro místní rozvoj: Ústav územního rozvoje [online]. 2018 [cit. 2021-9-22].  
Dostupné z: www.uur.cz/default.asp?ID=5105 
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umělce. Důležitou součástí je důraz na celoživotní vzdělávání nejenom odborníků v oblasti 

architektury ale i politických reprezentantů. Důraz na výtvarné umění se tak aspoň v omezené 

míře v seznamu připomínek objevuje. Celkové srovnání s některými evropskými politikami 

ale vychází značně nelichotivě. V celkovém hodnocení ČKA k vytvořenému materiálu uvádí:  

„Namísto aktualizace stávající PASK považujeme za vhodnější zpracovat zcela nový 

dokument, který bude uspořádán jinak z hlediska své struktury, bude čtivější a více zaměřen 

na širokou veřejnost. PASK by měla být především dokumentem, který vysvětlí důležitost 

tématu péče o prostředí a potřebu se mu věnovat a podpoří to srozumitelnými informacemi.“ 

Prosazování stěžejního zákona, takzvaného „procenta na umění“ (viz dále), ale Česká komora 

architektů přímo nezmiňuje. K tomu se dostává až komentář Asociace pro urbanismus 

a územní plánování. 

 

---------- Komentář Asociace pro urbanismus a územní plánování k podobě PASK ČR299 

Asociace pro urbanismus a územní plánování (dále jen AUÚP) analýzu pojímá stejným 

způsobem, jakým byla popsána analýza ČKA. Zaměříme-li se na námi zmiňovaný výběr 

témat, navrhuje zde AUÚP především posílení role architektů na úrovni krajů a obcí, resp. 

poradních sborů, jako garantů prosazování PASK. To by se projevovalo například vytvořením 

pozice státního/krajského hlavního architekta, který by se vyjadřoval k významným stavbám 

budovaných z veřejných rozpočtů.  

Stejně jako ČKA podporují interdisciplinární týmové pojetí práce při řešení úloh v územním 

plánování (nezmiňují zde konkrétně uměleckou sféru). V oblasti osvěty a vzdělávání 

doporučují podporovat výukové kurzy PASK na vysokých školách, ale také celkové zvýšení 

propagace kvalitní architektury a zásad PASK u veřejnosti, což má docílit zvýšení širšího 

povědomí o ní. Dále pak prosazení účasti architektů v komisích řešících zadávání veřejných 

zakázek či přesnější definování podmínek, pro které zakázky by architektonická / urbanistická 

soutěž byla povinnou.  

Oproti ČKA uvádí také zavedení politiky procenta na umění na začlenění uměleckých děl do 

veřejných i soukromých staveb. Toto doporučení zmiňují jako inspirativní u politiky 

Severního Irska (Architecture and the Build Environment for Northern Ireland), ve které je 
                                                 
299 Aktualizace Politiky architektury a stavební kultury České republiky: Doporučení – Asociace pro urbanismus 
a územní plánování ČR (AUÚP ČR). Ministerstvo pro místní rozvoj: Ústav územního rozvoje [online]. 2018  
[cit. 2021-9-22]. Dostupné z: www.uur.cz/default.asp?ID=5105 
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politika procenta na umění ustanovena.300 U politiky Dánska (Danish Architectural Policy: 

Putting people first) zmiňují podporu mapování výdajů na umělecká díla v architektuře, které 

mezi doporučení AUÚP zařazuje též. Jedním z největších rozdílů v hodnocení PASK ČR 

oproti ČKA je ale celková představa, jakou strukturu by dokument ve výsledku měl mít. 

Nutné je zmínit, že grafické zpracování AUÚP hodnotí jako „suché“, úřední a neodpovídající 

požadavkům, jaké by takový dokument se snahou kultivovat měl mít. „Česká politika patří, 

podle názoru zpracovatelů, v mezinárodním srovnání ke kvalitnějším dokumentům. Je to 

určitě dáno i tím, že byla přijata v rámci zemí EU jako jedna z posledních. Vyznačuje se 

především racionální strukturou orientovanou na definici konkrétních opatření. Hlavní 

kapitoly politiky pokrývají témata, která jsou obvyklou součástí analyzovaných zahraničních 

politik. Z tohoto pohledu je třeba chápat předkládaná doporučení jako doplnění nebo 

rozšíření již existující struktury.“301 

 

---------- Náměty na aktualizaci 

Vyjdeme-li z konkrétního cíle „podporovat utváření vztahu uživatelů k prostředí, ve kterém 

žijí“302, je jasné, že k navázání takového vztahu je potřeba především čas. Pokud lidé 

prostorem pouze procházejí, nelze předpokládat, že si k němu vytvoří pozitivní vztah. Lidé 

rádi tráví čas tam, kde jsou i jiní lidé, a ti se sdružují tam, kde se cítí dobře. Kultivace 

veřejného prostoru pro navázání pozitivního vztahu k prostoru kolem sebe je tak zcela 

zásadní. Nemalou roli zde může hrát výtvarné umění a jeho aktivní zapojení do tvorby 

architektury a veřejného prostoru. Z tohoto důvodu je zarážející absence zastoupení umění 

v celém přijatém znění PASK ČR v roce 2015.  

V letech 2019 a 2020 se počítalo s diskusí o potřebě inovovat PASK na základě připomínek 

a vyhodnocení zveřejněných do 31. prosince 2020. Na konci roku 2020 tak byl na základě 

vyhodnocení plnění PASK, analýzy zahraničních materiálů a z popsaných komentářů 

                                                 
300 Pozn.: Analýza zmiňuje návrh přijetí procenta na umění také v politice architektury a stavební kultury 
Lotyšska, jako jeden z vybraných navrhovaných opatření. Doporučení je posléze uvedeno v Analýze 
zahraničních materiálů a doporučení, pro které byly analýzy ČKA a AUÚP podkladem. Ve finální sumarizaci, 
kterou vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj, ale již chybí. 
301 Aktualizace Politiky architektury a stavební kultury České republiky: Doporučení – Asociace pro urbanismus 
a územní plánování ČR (AUÚP ČR). Ministerstvo pro místní rozvoj: Ústav územního rozvoje [online]. 2018  
[cit. 2021-9-22]. Dostupné z: www.uur.cz/default.asp?ID=5105. S. 6. 
302 Politika architektury a stavební kultury České republiky [online]. Praha a Brno: Ministerstvo pro místní rozvoj, 
2015 [cit. 2021-8-12]. ISBN 978-80-87147-83-2.  
Dostupné z: www.mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/koncepce-a-strategie/politika-architektury-a-
stavebni-kultury-ceske-(1)/politika-architektury-a-stavebni-kultury-ceske-rep. S. 28. 
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profesních organizací např. ČKA a AUÚP sestaven materiál Náměty k aktualizaci, kde 

Ministerstvo pro místní rozvoj možné body týkající se aktualizace sumarizovalo. Dokument 

má být základním podkladem pro diskusi o aktualizaci v letech 2021 a 2022, před vydáním 

nové aktualizované verze. Tu Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje vydat v rámci českého 

předsednictví v Radě Evropské unie 11. října. 2022. Hned v úvodu ale dokument uvádí, že 

„obsahuje možná témata, která je třeba v rámci aktualizace prověřit. Uvedené náměty si 

nekladou za cíl být vyčerpávajícím přehledem všech témat, která by měla být při aktualizaci 

prověřena, v průběhu projednání se nepochybně objeví množství dalších. Zároveň neexistuje 

žádná záruka, že zde uvedené náměty budou do aktualizace, která bude předložena vládě, 

nakonec skutečně zařazeny.“303 V soupise možných prověřujících témat se tak například 

v tématu veřejných prostranství objevuje první oficiální zmínka akceptace umění jako 

spoluiniciátora tvorby veřejného prostoru. „Zavést nové opatření, které bude prosazovat 

výtvarné intervence ve veřejném prostoru s výběrem pomocí architektonických (výtvarných) 

soutěží.“304 Doporučení konkrétního bodu zavedení politiky procenta na umění na začlenění 

uměleckých děl do veřejných i soukromých staveb, který ve svém komentáři doporučovala 

Asociace pro urbanismus a územní plánování, Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 

do materiálu ale nezahrnulo. 

  

                                                 
303 Aktualizace Politiky architektury a stavební kultury České republiky: Politika architektury a stavební kultury 
České republiky – Náměty k aktualizaci. Ministerstvo pro místní rozvoj: Ústav územního rozvoje [online].  
leden 2021 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: www.uur.cz/default.asp?ID=5105 S. 4. 
304 Ibidem. S. 5. 
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b/ POLITIKA PROCENTA NA UMĚNÍ  

---------- Spolek Skutek a prosazení schválení Procenta na umění v rámci Zákona č. 203/2006 

Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

zákona č. 227/2009 Sb. 

„Chceme přispívat k pojmenování problémů týkajících se umělecké obce a prosadit veřejnou 

debatu o jejich řešeních. Chceme budovat svou pozici ve veřejném prostoru, vytvářet obraz 

spolku jako organizace zastupující zájmy umělecké obce. Ambicí spolku je také aktivně 

působit při jednáních s orgány státní a veřejné správy.“305 

Programové prohlášení Spolku Skutek 

 

Procenta na umění v legislativní praxi znamená uzákonění pravidla povinné investice do 

výtvarného umění (zmiňují se nejčastěji 1–3 %) z prostředků státního rozpočtu určeného na 

výstavbu či rekonstrukci staveb a infrastruktury. Touto formou tak může vznikat současné 

umění, které se bude výraznou měrou podílet na kultivaci veřejného prostoru a navyšovat tak 

jeho kvality. Můžeme mluvit také o rozšiřování a tvorbě státního kulturního bohatství, do 

kterého stát touto formou investuje. Obdoba této legislativy fungovala v ČSSR usnesením 

vlády č. 355/1965 ze dne 28. července 1965 (o řešení otázek uplatnění výtvarného umění 

v investiční výstavbě v Československu) do roku 1991, kdy byla státem zrušena. V současné 

době se prosazuje znovuzavedení tohoto principu podpory umění do legislativy České 

republiky. Ač by se mohlo zdát, že podpora umění skrze procenta na umění souvisí s politikou 

socialistického státu, historicky je v různých podobách zaběhlou a funkční metodou 

především na západě. Zmínit lze především Spojené státy americké (Art in Architecture), 

Francii a Německo (Kunst am Bau).  

Z pozice odborných organizací, jako jsou ČKA či AUÚP, je samozřejmé, že se tématu PASK 

věnují. Obdobně etablovanou organizaci, která by byla schopná do vládních dokumentů 

prosazovat současná témata obdobného charakteru, lze nalézt na výtvarné scéně těžko. 

Takovou úlohu mohou tak plnit například vysoké umělecké školy. Téma do jisté míry souvisí 

také s vnímáním umělce jako partnera nebo odborníka pro řešení problematiky veřejného 

                                                 
305 Spolek Skutek: Programové prohlášení. Spolek Skutek [online]. [cit. 2021-9-30].  
Dostupné z: www.spolekskutek.cz/cz/node/3 
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prostoru. Ve srovnání s architekty současné umění může, zejména v menších obcích, 

vyvolávat dojem pozbývající dostatek respektu či vzájemného pochopení pro rovnou 

a odbornou diskusi. Ocitáme se tak v určitém začarovaném kruhu. Bez realizací nebude 

probíhat umělci iniciovaná diskuse pomocí uměleckých děl. Bez výtvarných děl ve veřejném 

prostoru se nebude etablovat současné umění u široké veřejnosti a umění se tak stále bude 

setkávat s neporozuměním. Jako částečné řešení se v takové patové situaci nabízí podpora 

výtvarného umění ve veřejném prostoru skrze legislativní rámec, který by mohl začít situaci 

systematicky řešit.  

Výjimku, která se snaží o politický nátlak, v České republice tvoří Spolek Skutek sdružující 

osobnosti působící na poli vizuálního umění. Spolek Skutek vznikl v reakci na neutěšenou 

situaci ohledně výstavní síně Mánes v roce 2013 a svým působením se snaží situaci na 

výtvarné scéně pozitivně ovlivňovat. Mezi činnosti spolku patří například tvorba skladu 

materiálových a výtvarných potřeb, spolupráce s průvodcem Artmap, organizace spolkových 

diskusí či umělecké ceny Grand Prix Skutek. Kromě definování problémů na poli umělecké 

scény a hledání jejich řešení pomocí diskuse se snaží také působit na politickou reprezentaci 

a prosazovat téma znovuzavedení zmíněné politiky procenta na umění.  

Rok od založení, v roce 2014 spoluinicioval Spolek Skutek vytvoření diskuse na téma 

zavedení procenta na umění ve spolupráci s orgány Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 

Pro řešení tématu vznikla pracovní skupina z členů Spolku Skutek, Poslanecké sněmovny, 

Institutu pro plánování a rozvoj hlavního města Prahy, České komory architektů, zástupců 

Svazu měst a obcí a dalších nezávislých odborníků. Téma vstupu umělců do tvorby veřejného 

prostoru se na půdě vlády prosazovalo skrze Ministerstvo kultury, na rozdíl od zmiňované 

PASK ČR, která byla řešena přes Ministerstvo pro místní rozvoj. Může se tak zdát, že umělci 

řeší problematiku veřejného prostoru ve svém resortu, architekti zas ve svém. Otázkou je, 

nakolik je takový postup efektivní a nakolik své potřeby vzájemně reflektují.  

„Materiál neznáme (Politiku architektury a stavební kultury ČR, poznámka autora). Během 

našich jednání na úrovni Poslanecké sněmovny ve věci ‚procenta na umění ve veřejném 

prostoru‘ nám nikdy představen nebyl. A pokud se dobře pamatuji, od roku 2015 jej nikdo na 

probíhajících jednáních s Ministerstvem kultury, Ministerstvem pro místní rozvoj 

a Hospodářským výborem PS, nezmínil. Pokud již docházelo z různých stran na odvolání se 

k dokumentům vlády, šlo především o poměrně obecnou proklamaci – Koncepce podpory 

umění v České republice na léta 2015 až 2020. Tento materiál se stal předmětem našeho 

připomínkování prostřednictvím Institutu umění, ale na jeho výslednou podobu jsme měli vliv 
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minimální. Nakolik je pro vládu závazným, osobně silně pochybuji.“306 komentoval situaci 

Petr Dub, jeden z členů Spolku Skutek v roce 2020, kdy zmíněná koncepce dobíhala. V té 

době tak společné téma ve strategiích jednotlivých ministerstev nebylo jeho autorům zřejmé. 

První zmínka prosazení procenta na umění do PASK ČR se tak objevuje až v analýze přijaté 

PASK v roce 2018 ze strany Asociace pro urbanismus a územní plánování, která ho 

komparací s PASK Severního Irska zhodnotila jako inspirativní. 

Výsledkem snahy Spolku Skutek bylo prosazení strategie procenta na umění v Koncepci 

podpory umění v České republice na léta 2015–2020307 (přijata vládou 7. prosince 2015 

usnesením číslo 1009/2015) a následně také ve strategickém plánu Státní kulturní politiky na 

léta 2015–2020308 (přijata vládou 3. února 2016 usnesením číslo 81/2016). V obou případech 

se jedná o dokumenty vydané Ministerstvem kultury ČR. V těchto strategických dokumentech 

vládní strany ČSSD, ANO, KDU-ČSL proklamovaly závazek přijetí tohoto zákona. „Stávající 

aktivity Ministerstva kultury směřují ke snaze projednat schválení Procenta na umění v rámci 

Zákona č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb. Cílem navrhované normy je, aby každý 

zadavatel nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce musel v souvislosti s jejím zadáním 

zajistit i zhotovení výtvarného díla nebo díla užitého umění. Na zhotovení díla vynaloží 

zadavatel částku ve výši alespoň jednoho procenta z předpokládané hodnoty veřejné 

zakázky.“309 uváděl Spolek Skutek v roce 2016. 

Na konci roku 2019 ministr kultury Lubomír Zaorálek připravil novelu zákona č. 203/2006 

Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

zákona č. 227/2009 Sb, ve kterém se ukotvuje právní nástroj pro podporu vzniku výtvarných 

děl ve veřejném prostoru. Zákon pak následně prošel připomínkovým řízením, ve kterém se 

setkal s výrazným počtem návrhů připomínkujících stran. „Byl jsem překvapený tím, když 

jsme dostali poměrně velké množství připomínek od celé řady kolegů a když jsem se s nimi 
                                                 
306 Emailová korespondence s Petrem Dubem, aktivním členem Spolku Skutek ve věci  
„procenta na umění“, Brno 19. 07. 2020. 
307 PETROVÁ, Pavla. KONCEPCE PODPORY UMĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE NA LÉTA 2015–2020 [online].  
Praha: Ministerstvo kultury České republiky, Institut umění – Divadelní ústav, 2015 [cit. 2021-8-17].  
ISBN 978-80-7008-364-2.  
Dostupné z: www.mkcr.cz/koncepce-podpory-umeni-v-ceske-republice-na-leta-2015-az-2020-1279.html.  
308 Státní kulturní politika na léta 2015 - 2020 (s výhledem do roku 2025). Ministerstvo kultury [online]. 
[cit. 2021-8-17]. Dostupné z: https://www.mkcr.cz/statni-kulturni-politika-69.html 
309 BARTLOVÁ, Anežka, Petr DUB a Johana LOMOVÁ. Umění ve veřejném prostoru Procenta na umění: 
Informační brožura k novele zákona č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a k dalším iniciativám 
na podporu umisťování umění do veřejného prostoru [online]. In: Praha: Spolek Skutek, 2016 [cit. 2021-8-17]. 
Dostupné z: spolekskutek.cz/sites/default/files/SPOLEK-SKUTEK-%25-na-umeni-ve-verejnem-prostoru-
2017.pdf. S. 5. 
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o tom bavil, tak jsem zjistil, že mám takový pocit, že ta věc vyžaduje asi daleko větší veřejnou 

debatu. Protože to co mi připadalo jasné, tak mi najednou připadalo, že to vůbec jasné 

není.“310 uvedl 6. února 2020 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky při diskusi 

s veřejností ministr kultury Lubomír Zaorálek.  

„Ministerstvo kultury aktuálně vypořádává připomínky, které se k novele zákona sešly 

v meziresortním připomínkovém řízení. Mezitím se ministr Zaorálek snaží s kritiky novely 

najít kompromisní řešení. Po projednání návrhu Legislativní radou vlády a schválení vládou 

předloží návrh ke schválení Poslanecké sněmovně. Časový horizont si resort netroufá 

predikovat.“311  

Největší výhrady v připomínkovém řízení se týkaly pochopitelně především financí a jejich 

nedostatku, například ze strany Svazu měst a obcí, který k návrhu podal pětistránkový rozbor 

připomínek. „Svaz se nebrání myšlence obsažené v návrhu zákona jako takové, ale s její 

zákonnou formulací se nemůže ztotožnit, neboť ji vnímá jako direktivní zásah do práva na 

samosprávu, do hospodaření územních samosprávných celků a do samostatného rozvoje 

a vývoje územních samosprávných celků.“312 Mezi připomínkovaná témata patřilo například 

řešení autorských práv, pojištění díla a následná péče o něj. Kritizována je také volba poroty, 

která by měla umělecká díla hodnotit. „Porota je nejméně pětičlenná, navrhuje zadavateli 

soutěžní podmínky, hodnotí návrhy a navrhuje zadavateli výběr díla; přitom vychází zejména 

z umělecké kvality díla a jeho vztahu k prostoru, v němž má být umístěno. Členem poroty je 

vždy zástupce zadavatele a projektant veřejné zakázky podle § 15a odst. 3; nadpoloviční 

většinu členů tvoří zástupci organizací působících v oblasti současného vizuálního umění, 

architektury, urbanismu nebo památkové péče nebo nezávislí odborníci. Seznam organizací 

a nezávislých odborníků zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách. Členem 

poroty může být i autor ideového návrhu předmětu veřejné zakázky.313 Problémem se tak staly 

                                                 
310 Budoucnost kultury v ČR: 1% na umění ve veřejném prostoru. In: Youtube [online]. 09.02.2020  
[cit. 2021-8-17]. Dostupné z: www.youtube.com/watch?v=qZ6pfdgv5sk&feature=youtu.be.  
Kanál uživatele Ministerstvo kultury. 
311 ČERNÁ, Eliška. Má stát, potažmo investoři staveb kultivovat veřejný prostor uměním? Odpověď není 
jednoduchá. Deník N [online]. 06. 03. 2020 [cit. 2021-8-17]. Dostupné z: denikn.cz/301247/ma-stat-potazmo-
investori-staveb-kultivovat-verejny-prostor-umenim-odpoved-neni-jednoducha/# 
312 Portál ODok. Připomínky k materiálu s názvem: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 203/2006 
Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 
Sb. [online]. Úřad vlády České republiky, © 2020. [Cit. 21. 7. 2020]. Dostupné z: apps.odok.cz/veklep-
detail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=col
umn-1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_pid=KORNBGYGMJDV&tab=detail S. 1. 
313 Ibidem. S. 3. 
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například přímo ministerstvem vedené oficiální seznamy umělců a organizací, jež mohou 

takto vytvořená díla v soutěžích hodnotit. 

„Mám strach, aby se nezavádělo něco jako socialistický Svaz výtvarných umělců. Nemyslím 

si, že je za tím zlá vůle, ale dostat se do této banky bude něco znamenat. Větší svoboda bude 

jen ku prospěchu. Právo zvolit si umělce do architektury by měl mít architekt,“314 komentoval 

pro Deník N vytváření seznamu umělců český architekt Josef Pleskot. Sám ale v článku 

navrhnul poměrně netransparentní řešení upřednostňující především pohled architekta. 

 

---------- Umění pro město 

 „Význam a vnímání hodnoty současného umění ve veřejném prostoru je třeba posílit zejména 

budováním odborného a veřejného dialogu mezi umělci, architekty, designéry, teoretiky 

umění, historiky a širokou veřejností. V dialogu musí být reflektovány proměny společnosti 

a kultury, které se odrážejí v umělecké tvorbě doma i ve světě.“315 

Programové prohlášení projektu Umění pro město 

 

Problém neexistující koncepce s umisťováním uměleckých děl do veřejného prostoru 

a využívání pochybných metod umístění se asi nejvíce projevoval svou četností v Praze. Tato 

práce se ale snažila zohledňovat situaci mimo české hlavní město a nepopisovat situace, 

kterým je věnovaný hlavní mediální prostor a jsou tak všeobecně známé. Právě v Praze jsou 

ale v posledních letech viditelné politické snahy tuto situaci napravovat. Svědčí o tom 

například rozsáhlá publikační činnost Galerie hlavního města Prahy a Institutu plánování 

a rozvoje hlavního města Prahy, ze kterých tato práce také významně čerpá. Především pak 

ale nově zřízený zkušební projekt zaměřený na financování umění ve veřejném prostoru 

Umění pro město. „Program UMĚNÍ PRO MĚSTO je nová forma systematické podpory 

současného umění ve veřejném prostoru ze strany hlavního města Prahy. Program si klade za 

cíl finančně podporovat pořizování uměleckých děl na veřejná prostranství prostřednictvím 

městských organizací a investorů.“ 

                                                 
314 ČERNÁ, Eliška. Má stát, potažmo investoři staveb kultivovat veřejný prostor uměním? Odpověď není 
jednoduchá. Deník N [online]. 06. 03. 2020 [cit. 2021-8-17]. Dostupné z: denikn.cz/301247/ma-stat-potazmo-
investori-staveb-kultivovat-verejny-prostor-umenim-odpoved-neni-jednoducha/# 
315 O programu. Umění pro město [online]. [cit. 2021-8-17].  
Dostupné z: umenipromesto.eu/stranky/1-o-programu 
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Město Praha se rozhodlo po dlouhodobé absenci systematickým způsobem podporovat vznik 

uměleckých děl ve veřejném prostoru města a tuto podporu financovat z vlastního veřejného 

rozpočtu. Svým krokem se tak snaží připojit k řadě světových metropolí, které takové 

strategie dlouhodobě uplatňují. Rada hlavního města Prahy se tak rozhodla pro potřeby tohoto 

programu jmenovat v roce 2019 odbornou komisi pro umění ve veřejném prostoru316, které 

uložila za cíl transparentní a odborné rozhodování nad rozpočtem, který město na kulturu ve 

veřejném prostoru vyčlenilo. Odborná komise tak poskytuje konzultace nad plánovaným 

záměrem umístění uměleckého díla do veřejného prostoru. Dále přerozděluje finanční 

prostředky na soutěž o návrh na výtvarná díla či na konkrétní realizaci výtvarného díla. Jak 

zmíněná díla a projekty hodnotit pojednává také vydaná Metodika podpory současného umění 

a proces pořizování uměleckých děl na území hl. m. Prahy.317 

Do již realizovaných projektů patří Festival m3 – Vrstvy historie, Mural pro komunitní 

centrum Jablonecká, Spolupráce s Dopravním podnikem – „Umění za čarou“ či projekt 

SOKL, v rámci kterého proběhla již zmiňovaná instalace Martina Zeta – Tvárnice. Webová 

prezentace projektu UMĚNÍ PRO MĚSTO nabízí také návod, jak správně v rámci vlastní 

iniciativy postupovat. Web jednoduchou formou odkazuje také na místa, kde hledat zdarma 

dostupnou odbornou literaturu, jež byla věnována veřejnému prostoru a Praze. Veřejně 

sdílený je také Katalog Umění pro město318 – soupisu veřejné plastiky na území Prahy, který 

je z projektu financován.  

Úspěch tohoto programu a jeho nastaveného fungování může mít zásadní vliv na pozdější 

uplatňování obdobné strategie v jiných městech či v následných legislativních změnách 

s celorepublikovou platností. V současnosti se tak projekt, který byl nastavený na zkušební 

období dvou let, blíží ke konci a s tím souvisí také jeho plánované vyhodnocení.  

  

                                                 
316 Pozn.: Předseda komise: Ing. arch. MgA. Osamu Okamura 
Tajemnice programu: Bc. Anna Gümplová 
Členové nezávislí: Prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc.; Mgr. Marie Foltýnová, Ph.D.; Mgr. Michal Novotný; 
MgA. Denisa Václavová, Ph.D 
Stálá hostka: doc. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D. 
Členové závislí: Barbora Hrůzová, Mgr. Soňa Kodetová 
Pracovní skupina: MgA. Viktória Mravčáková (IPR), Mgr. Kateřina Opatrná (KUC), Ing. Jana Smolková (GHMP) 
317 MRAČÁKOVÁ Viktória, Jakub HENDRYCH, Jana SMOLKOVÁ, Marie FOLTÝNOVÁ, Program Umění pro město. 
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy [online]. 2016, [cit. 2021-05-24]  
Dostupné z: umenipromesto.eu/data/downloadable/Program_umeni_pro_mesto_FIN_jednostrany.pdf 
318 Katalog Umění pro město. Umění pro město [online]. [cit. 2021-10-18].  
Dostupné z: umenipromesto.eu/katalog-um 
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D/ ZÁVĚR 

Na základě případových studií se podařilo definovat kritéria, jejichž analýzou je možné dílo 

umístěné do veřejného prostoru prohlásit za autonomní či nikoliv. Zhodnocením vybraných 

příkladů za pomocí zvolených kritérií je jasné, že některé aktuálně využívané procesní metody 

tuto autonomii nezajišťují. Na tato zjištění autor práce reaguje snahou o nápravu současného 

stavu, který často postrádá systematickou péči. Jako výchozí body pro další kroky byla 

zvolena tzv. politika procent na umění a Politika architektury a stavební kultury České 

republiky. Jejich popis byl pojednán v kapitole VÝCHODISKA. 

Události, o kterých práce pojednává, se odehrály před globálními dopady pandemie Covid-19, 

kvůli kterým v polovině roku 2020 vláda přijala rekordní schodek státního rozpočtu 500 

miliard korun. Není tak jasné, zda v prostředí, ve kterém po zdravotní krizi přichází následná 

krize ekonomická, bude politický prostor pro silnou podporu kultury, jakým je například 

popisovaná politika procenta na umění. Z evropského hlediska tak stále zůstáváme společně 

s Běloruskem, Albánií a Ukrajinou jediní, kteří obdobnou legislativu podporující investice do 

umění nemají zákonně ustanovenou.319 Potřeba systematického řešení ale v současné době 

vyplouvá stále intenzivněji na povrch. To lze například pozorovat ve velkých městech, která 

se rozhodla nečekat a problém řešit na své, lokální, úrovni. Prokazuje se tak, že téma umění 

ve veřejném prostoru je stále aktuálnější a své místo a péči vyžaduje. 

Aktivita Spolku Skutek výrazně napomohla ke zviditelnění problematiky a jejímu etablování 

v politickém a mediálním prostoru, který se tomu uměleckému může zdát často vzdálený. 

Dokumenty, do kterých Spolek Skutek téma prosadil, již pozbývají platnost. Proto je nutné 

téma procenta na umění nadále prosazovat do dalších vládních strategií a dokumentů, které 

podpoří zejména nutnou meziresortní diskusi. 

V možnostech autora této práce není, aby v dané věci proběhla na vládní úrovni legislativní 

změna, jakým je zmiňovaná politika procenta na umění. Autor této práce se ale domnívá, že 

lokální aktivity, jakými je například projekt Umění pro město v Praze, mohou skrze příklady 

dobré praxe výrazně společenské prostředí ovlivňovat a tím vytvářet kvalitní podloží pro 

budoucí legislativní změny a důležitá politická rozhodnutí. Hlavní domněnkou, ke které tato 

práce směřuje, je tak teze, že v současné době je nutné toto podloží systematicky připravovat 
                                                 
319 ČERNÁ, Eliška. Má stát, potažmo investoři staveb kultivovat veřejný prostor uměním? 
Odpověď není jednoduchá. Deník N [online]. 06. 03. 2020 [cit. 2021-8-17].  
Dostupné z: denikn.cz/301247/ma-stat-potazmo-investori-staveb-kultivovat-verejny-prostor-umenim-
odpoved-neni-jednoducha/# 
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zdola – občanským a uměleckým aktivismem posilujícím demokratické principy a občanskou 

společnost. Na tuto tezi tak reaguje výstup, který popisuje aktivity občanské iniciativy Je to 

i tvoje město, kterou v Jindřichově Hradci autor této práce spoluzaložil s architektem Matějem 

Šebkem a kunsthistorikem Martinem Vaňkem.  

Přijetí tak rozsáhlé legislativní změny, o jaké politika procenta na umění usiluje, je bez 

systematické snahy tuto změnu propagovat jen těžko představitelné. Ač taková osvěta 

například od zmiňovaného Spolku Skutek, projektu Umění pro město, aktivit GHMP, nebo 

pražského IPRu již probíhá, nelze se v tak závažném tématu spoléhat pouze na úzké, byť 

profesionální uskupení. Řešení lze nalézt především v nutné podpoře tématu nejen z pozic 

umělecké sféry, ale také architektonické a především politické. Prosazování legislativní 

změny tak musí procházet interdisciplinárním konsenzem, a to včetně dotčených ministerstev. 

Tomu ale prozatím situace spíše neodpovídá. 

Materiálem, který takový interdisciplinární prostor v budoucnosti může nabízet, a který si 

takový přístup předsevzal, je Politika architektury a stavební kultury České republiky. 

V možnostech srovnání s dosud publikovanými politikami architektury v rámci Evropské unie 

je patrné, jaký potenciál, v případě kvalitního zpracování, takový materiál má a jakým 

směrem by se nová podoba mohla vydávat. Zejména severské státy v tomto ohledu nabízejí 

značnou inspiraci. V době, kdy vládní přijetí politiky procenta na umění nelze předpokládat, 

je možné čas využít k prosazování tématu v multidisciplinárním dialogu a posilování 

občanské informovanosti například skrze kvalitně zpracovanou a propagovanou Politiku 

architektury a stavební kultury ČR. 

Narozdíl od nemožnosti prosazení přijetí politiky procenta na umění, formulace 

navrhovaných změn v nové  podobě Politiky architektury a stavební kultury ČR v možnostech 

autora je. Druhým výstupem je tak tvorba materiálu adresovaného Ministerstvu pro místní 

rozvoj ČR, které aktualizaci Politiky architektury a stavební kultury ČR v současné době 

zpracovává. Soupis témat, která by nová podoba Politiky architektury měla obsahovat, je tak 

záměrným přihlášením se umělecké obce k odpovědnosti v tvorbě veřejného prostoru 

a snahou o příspěvek k jeho systematické a odborné tvorbě, obrodě.  
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a/ POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR  

---------- Komentář pro její aktualizaci  

 

Seznam doporučení obsahuje soupis podstatných bodů, v jejichž naplňování lze spatřovat 

potenciál změny současné situace, kdy jsou umělecká díla do veřejného prostoru měst 

umisťována nekoncepčně a často i bez zohlednění odborného názoru. Zmiňovaná doporučení 

jsou vždy odkazována na konkrétní témata, s nimiž pracuje strategie Politika architektury 

a stavební kultury ČR320 z roku 2015 (dále jen PASK). Skrze tyto odkazy se tak zdůrazňují 

úzké souvislosti mezi výtvarným nebo vizuálním uměním a veřejným prostorem, přestože je 

v současnosti tato strategie nebrala v potaz. Komentář je určený především Ministerstvu pro 

místní rozvoj v zastoupení Ing. arch. Josefem Morkusem, Ph.D., vedoucím oddělení Odboru 

územního plánování, které je zpracovatelem Politiky architektury a stavební kultury ČR. 

Komentáře jsou sepsány z pohledu odborné obce: umělců, kurátorů, kritiků i institucí 

vzdělávajících budoucí profesionály v oboru. 

Komentáře se váží k plánované aktualizaci PASK, jež by měla reflektovat všechny 

komentáře, které MMR evidovalo. „Nepůjde o zcela novou PASK, ale o aktualizaci stávající. 

Po obsahové stránce předpokládáme zejména aktualizaci cílů a opatření. Usnesení vlády nám 

ukládá zpracovat ji do konce roku 2022. V letošním roce předpokládáme neformální 

konzultace v průběhu tvorby aktualizace, formální projednání bude v příštím roce. Rádi 

bychom měli aktualizaci hotovou v září 2022, abychom ji mohli představit na plánované 

mezinárodní konferenci k politikám architektury a stavební kultury, která by se měla konat 

v rámci českého předsednictví Rady EU 11. 10. 2022.“321 upřesnil Josef Morkus v rozhovoru 

vedeném 26. března 2021 skrze emailovou komunikaci. 

Na otázku, zda vnímá umělce v tématech tvorby veřejného prostoru jako možné partnery 

v tvorbě PASK odpovídá: „PASK může úkolovat zejména orgány státní správy. Roli umělců 

chápu v rámci PASK jako možnou při formulaci cílů a opatření a pak při jejich naplňování. 

Umělcům ze strany PASK nelze nic ukládat, ale PASK pro ně může fungovat jako podpůrný 

materiál, případně může obsahovat opatření, která jim mohou pomoci při jejich práci. PASK 

                                                 
320 Politika architektury a stavební kultury České republiky [online]. Praha a Brno: Ministerstvo pro místní 
rozvoj, 2015 [cit. 2021-8-12]. ISBN 978-80-87147-83-2.  
Dostupné z: www.mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/koncepce-a-strategie/politika-architektury-a-
stavebni-kultury-ceske-(1)/politika-architektury-a-stavebni-kultury-ceske-rep. 
321 Emailová korespondence s Josefem MORKUSEM, vedoucí oddělení Odboru územního plánování, 
Ministerstvo pro místní rozvoj. Brno 25. 03. 2021. 
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určitě nechápeme jako čistě profesní záležitost architektů, naopak PASK klade důraz na 

komplexnost řešení a mezioborovou spolupráci. Architekti určitě nejsou jediní, kdo vstupuje 

do tvorby vystavěného prostředí. Vedle nich to jsou umělci, technici, sociologové (nebo by 

alespoň měli), neziskovky, politici, v neposlední řadě obyvatelé a spousta dalších.“322 

Zdali se počítá v plánované aktualizaci se zapojením zástupců umělecké sféry, obdobně jako 

je tomu v případě architektů, Josef Morkus konstatoval, že „pokud o to projeví zájem a budou 

schopni přispět konkrétními podněty, bude to přínosné. Zatím však MMR takovou aktivitu 

nezaznamenalo a popravdě ani nevyvíjelo příliš aktivit k tomu, aby takové partnery nalezlo. 

Pokud tedy z umělecké sféry bude zájem, budeme rádi za zapojení.“323 Dokument si tak klade 

za cíl takovým komentářem být a přispět jako podklad pro začlenění a reflektování názorů 

zástupců odborné veřejnosti na tvorbu PASK v České republice. Seznam doporučení vychází 

ze současného členění PASK České republiky na osm témat. Z předložených témat tento 

dokument pojednává o třech: Veřejná prostranství, Vzdělávání, Osvěta a média 

K datu odevzdání této práce vyjádřili dokumentu oficiální podporu tito zástupci vysokých 

škol: rektor UMPRUM Jindřich Vybíral, děkan Fakulty výtvarných umění VUT v Brně Filip 

Cenek, děkan Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci Osamu Okamura, 

děkan Fakulty umění Ostravské univerzity Michal Kalhous, děkan FUD Univerzity Jana 

Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pavel Mrkus. 

Dále pak vyjádřili oficiální institucionální podporu také: Marie Foltýnová – vedoucí správy 

veřejné plastiky Galerie hlavního města Prahy, Ondřej Boháč – ředitel IPR Praha, Jan Press – 

ředitel Moravské galerie, Dan Merta – ředitel Galerie Jaroslava Fragnera, Michal Doležel – 

Vedoucí oddělení projektů veřejného prostoru a soutěží, Kancelář architekta města Brna. 

Reakce na zaslaná doporučení ze strany Ministerstva pro místní rozvoj bude známá až po 

odevzdání celé práce na půdě FAVU VUT Brno. Kladný výsledek tak nelze předjímat, 

nicméně již v tuto chvíli je ministerstvo o komentáři informováno a očekává jej. Autor této 

práce je ale přesvědčen, že pro zdůraznění naléhavosti tématu a především širokého konsenzu 

ze strany významných uměleckých institucí udělal pro takové rozhodnutí maximum. 

  

                                                 
322 Ibidem. 
323 Ibidem. 
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SEZNAM JEDNOTLIVÝCH DOPORUČENÍ 

---------- Všeobecné doporučení 

- a/ Při tvorbě veřejného prostoru zohlednit názor odborníků ze sféry výtvarného umění. 

 

---------- Veřejná prostranství 

- b/ Používat „procenta pro umění“ na začlenění uměleckých děl do veřejných staveb 

a infrastruktury. 

- c/ Prosazovat výtvarné realizace ve veřejném prostoru s výběrem pomocí výtvarných 

či architektonicko-výtvarných soutěží. 

- d/ Odstraňování byrokratických bariér při dočasném umístění díla. 

- e/ Role městského architekta a městského kurátora veřejné plastiky. 

- f/ Ochrana výtvarného a architektonického dědictví, včetně realizací druhé poloviny 

20. století a počátku 21. století. 

 

---------- Vzdělávání  

- g/ Edukace a možnost dostatečné informovanosti úředníků, zodpovědných 

v rozhodovacích procesech zaměřených na tvorbu veřejného prostoru. 

- h/ Informovanost na uměleckých školách zaměřená na procesy tvorby veřejného 

prostoru z pohledu umělce a architekta. 

 

---------- Osvěta a média 

- i/ Koordinovaná podpora a popularizace materiálů, metodik a programů iniciujících 

zájem a péči o veřejný prostor a architekturu. Princip dobré praxe. 

- j/ Posilování participativních strategií s veřejností při tvorbě veřejného prostoru. 

- k/ Zpracování PASK ČR v reprezentativní formě vytvořené profesionálním grafickým 

studiem. 
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VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ 

a/ Při tvorbě veřejného prostoru zohlednit názor odborníků ze sféry výtvarného umění. 

V tvorbě Politiky architektury a stavební kultury České republiky je nutné začít vnímat 

výtvarnou sféru jako partnera pro tvorbu nejen dokumentu, ale samotného veřejného prostoru 

a jeho problematiky. Přijetí umělecké sféry do řešení oficiálních vládních strategií by dávalo 

příklad, že je nutné s umělci počítat a zahrnout je jako partnery do rozhodovacích procesů 

v tvorbě veřejného prostoru. Současná podoba PASK ČR byla formována z podkladů 

Ministerstva pro místní rozvoj, které je konzultovalo u České komory architektů, České 

komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a u Asociace pro 

urbanismus a územní plánování ČR. Roli zástupce odborné veřejnosti by mohli plnit 

například státní vysoké školy a fakulty (AVU, VŠUP, FAVU VUT…), zapojit se mohou také 

státní, městské i soukromé muzejní a výstavní instituce v oblasti výtvarného umění (NGP, 

MG, GHMP, DUMB...), či umělecké spolky, jako například Spolek Skutek, který se 

v tématice procenta na umění již aktivně angažuje. 

Komentáře k plánované aktualizaci může do diskuse také vnášet samotné Ministerstvo 

kultury, kterého se řada konkrétních bodů týká a v jehož současných strategických 

materiálech se některé ze zmiňovaných bodů již vyskytují. Je tak podstatné, aby zde začala 

fungovat meziresortní diskuse, jejíž absence je v současnosti zřetelná. To ve svém vyjádření 

dokládá i sám ministr kultury Lubomír Zaorálek. „Absence jasné vize pro kulturu je 

dlouhodobě dána především nekonzistentností samotné státní kulturní politiky.“324 Idea 

Politiky architektury a stavební kultury ČR je na takovém mezioborovém přístupu a na širším 

odborném kontextu založená.  

  

                                                 
324 Státní kulturní politika 2021–2025+: Úvodní slovo. Ministerstvo kultury České republiky [online]. 11.03.2021 
[cit. 2021-10-4]. Dostupné z: www.mkcr.cz/novinky-a-media/statni-kulturni-politika-20212025-4-cs4168.html 
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VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 

b/ Používat „procenta pro umění“ na začlenění uměleckých děl do veřejných staveb 

a infrastruktury.  

Od konce fungování státní podpory umění ve veřejném prostoru, takzvaného „procenta na 

umění“ v roce 1991, panuje v tomto ohledu jistý druh vzduchoprázdna. Umělecká díla jsou 

tak do veřejného prostoru měst umisťována nekoncepčně a často i bez zohlednění odborného 

názoru. V současnosti lze najít dostatek kvalitně zpracovaných materiálů například ze strany 

občanských spolků (Spolek Skutek325) nebo z příspěvkových organizací (Institut plánování 

a rozvoje hl. m. Prahy326), které dané téma uměleckých realizací ve veřejném prostoru 

odborně zpracovávají a poskytují jednoduchý návod, jak správně, eticky a transparentně 

problematiku umístění díla do veřejného prostoru řešit. V rovině praxe, která se procenta na 

umění přímo dotýká, je nutné zmínit projekt Umění pro město327, který probíhá v posledních 

letech na území hlavního města Prahy a může tak dokládat konkrétní výsledky. Ze zahraniční 

praxe lze uvést například publikaci Artscape Norway: přesahy výtvarných aspektů do 

veřejného prostoru a krajiny v Norsku jako inspirace pro Českou republiku,328 která popisuje 

například fungování norské vládní agentury pro umění ve veřejném prostoru KORO. Mezi její 

politiky patří vyhrazení 0,5 až 1,5 % na umělecká díla z celkových rozpočtů na plány 

novostaveb vládních budov. Existuje tedy dostatečné množství podkladů z občanské i státem 

zřizované odborné sféry pro přijetí vyšší státní podpory, například ve formě doporučení 

v Politice architektury a stavební kultury ČR.  

Procenta na umění v legislativní praxi znamená uzákonění pravidla povinné investice do 

výtvarného umění (zmiňují se nejčastěji 1–3 %) z prostředků státního rozpočtu určeného na 

                                                 
325 BARTLOVÁ, Anežka, DUB, Petr, LOMOVÁ Johana. Umění ve veřejném prostoru – Procenta na umění. 
 Spolek Skutek [online]. 2016, [cit. 2020-07-16].  Dostupné z: www.spolekskutek.cz/cz/node/30 
326 MELKOVÁ, Pavla. Manuál tvorby veřejných prostranství hlavního města Prahy. Praha: Institut plánování 
a rozvoje hlavního města Prahy, 2014. ISBN 978-80-87931-09-7. 
------------------ 
MELKOVÁ, Pavla, Kateřina FREJLACHOVÁ a Jakub HENDRYCH. Umělecká díla na veřejných prostranstvích:  
plug-in Manuál tvorby veřejných prostranství hlavního města Prahy. Praha: Institut plánování a rozvoje  
hl. m. Prahy, Kancelář veřejného prostoru, 2018. ISBN 978-80-87931-81-3. 
------------------ 
DUŠEK, Ondřej. Soutěžit se vyplatí!: praktický rádce pro všechny zadavatele. Ilustrovala Terezie UNZEITIGOVÁ. 
Praha: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, 2019. ISBN 978-80-87931-91-2. 
327 MRAČÁKOVÁ Viktória, Jakub HENDRYCH, Jana SMOLKOVÁ, Marie FOLTÝNOVÁ, Program Umění pro město. 
Praha: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy [online]. 2016, [cit. 2021-05-24]  
Dostupné z: umenipromesto.eu/data/downloadable/Program_umeni_pro_mesto_FIN_jednostrany.pdf 
328 MERTA Dan. Norway: artscape : přesahy výtvarných aspektů do veřejného prostoru a krajiny  
v Norsku jako inspirace pro Českou republiku. Praha: Galerie Jaroslava Fragnera & Architectura, 2016.  
ISBN 978-80-88161-00-4. 
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výstavbu či rekonstrukci staveb a infrastruktury. Touto formou tak může vznikat současné 

umění, které se bude výraznou měrou podílet na kultivaci veřejného prostoru a na navýšení 

jeho kvality. Můžeme mluvit také o rozšiřování a tvorbě státního kulturního bohatství ve 

veřejném prostoru, do kterého stát touto formou aktivně investuje a rozšiřuje jej. Deklarování 

snahy o přijetí určité formy takové podpory v Politice architektury a stavební kultury ukotví 

potřebu státní podpory umění v zájmech státu. Z hlediska politického se tak jedná o velmi 

důležitý akt, na který v následných jednáních o legislativní změně půjde velmi dobře 

odkazovat.  

 

c/ Prosazovat výtvarné realizace ve veřejném prostoru s výběrem pomocí výtvarných či 

architektonicko-výtvarných soutěží. 

V případě, kdy je zvolenou variantou právě doporučená soutěž o návrh (ať již výtvarná či 

architektonicko-výtvarná), o přijetí a umístění konkrétního uměleckého díla často rozhoduje 

porota zastoupená politickou reprezentací, zastupující danou samosprávu. Tito zastupitelé 

nemusí mít dostatečnou odbornost na poli výtvarného umění, architektury a urbanismu 

a nemusí tak být plně kompetentní k mnohdy zásadním rozhodnutím v tvorbě veřejného 

prostoru. Tento nedostatek by měla vyvažovat početnější část odborné poroty. Na nutnost 

takovéto odborné převahy, a tím pádem i konečného rozhodnutí, by měl být v Politice 

architektury a stavební kultury ČR brán zřetel.  

Ve výsledku se jedná o formální doplnění již existujících doporučení, která berou ohled na 

architekturu, nikoli umění ve veřejném prostoru. Podpora architektonických a urbanistických 

soutěží je již v dokumentu v dostatečné míře akceptována v následujících tématech: 

„Téma 2 – Veřejná prostranství – Cíl 2.2 – Zajistit kvalitu veřejných prostranství za pomoci 

integrovaných a komplexních řešení – opatření 2.2.1 – Vypisovat architektonicko-urbanistické 

soutěže a soutěže o návrh na významná veřejná prostranství financovaná z veřejných 

rozpočtů.“329 

„Téma 4 – Zadávání zakázek – Cíl 4.2 – Využívat architektonické soutěže a soutěže o návrh 

při přípravě a realizaci staveb financovaných z veřejných rozpočtů – Opatření 4.2.1 – Při 

                                                 
329 Politika architektury a stavební kultury České republiky [online]. Praha a Brno: Ministerstvo pro místní 
rozvoj, 2015 [cit. 2021-8-12]. ISBN 978-80-87147-83-2.  
Dostupné z: www.mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/koncepce-a-strategie/politika-architektury-a-
stavebni-kultury-ceske-(1)/politika-architektury-a-stavebni-kultury-ceske-rep. S.23, S.35. 
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přípravě významných budov financovaných z veřejných rozpočtů se doporučuje přednostně 

využívat architektonické soutěže a soutěže o návrh.“330 

Stejný apel a záštitu je tak nutné poskytnout také soutěžím výtvarným či architektonicko-

výtvarným, aby byl jasným způsobem specifikován doporučený postup, jak umělecké dílo do 

veřejného prostoru umisťovat. Na tuto formulaci by pak bylo možné jednoduchým způsobem 

odkázat při případném hledání cesty, jakým způsobem dílo do veřejného prostoru umístit. 

 

d/ Odstraňování byrokratických bariér při dočasném umístění díla. 

Dočasné umístění díla do veřejného prostoru je v současnosti komplikovaný produkční úkon. 

Zjednodušení byrokratických procesů, například vytvořením konkrétních výjimek pro 

snadnější dočasné umělecké intervence, by v tomto ohledu mohlo přispět k lehčí propagaci 

a dostupnosti umění ve veřejném prostoru. Nutné je ale trvat na podmínkách kvality v rámci 

uměleckých vstupů do veřejného prostoru. Zkušenosti v tomto směru vykazuje například 

projekt Umění pro město v Praze. 

 

e/ Role městského architekta a městského kurátora veřejné plastiky. 

Role městských architektů může být důležitá z hlediska prosazování doporučených metod, 

jakými dílo do veřejného prostoru dostávat. Jako poradní orgán samospráv může tímto 

vzděláním disponovat a mít tak zásadní vliv na zadavatele, který o zvolené metodě rozhoduje. 

Jako pozitivní příklad fungování lze uvést kanceláře architekta města: IPR Praha, KAM Brno, 

KAM Ostrava, KAM Liberec. Role městského architekta je v dokumentu v dostatečné míře 

prosazována. 

Pozice, která ale takové připomínkování může mít plně na starost, je pozice městského 

kurátora spravujícího umění ve veřejném prostoru dané samosprávy. Jako příklad lze uvést 

Galerii hlavního města Prahy (GHMP), která je jako odborný garant programu Umění pro 

město také městským kurátorem umění ve veřejném prostoru Prahy. Systematickou správu 

uměleckých děl ve veřejném prostoru lze najít také v Brně – Sochařské Brno. Jedním 

z doporučení je tak vyslovení podpory pro zřizování městských kurátorů, na které se zástupci 

samospráv mohou v otázkách umění ve veřejném prostoru obracet. Městský kurátor může 

                                                 
330 Ibidem. S. 25, S. 38. 
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plnit také roli nárazníkové zóny v tématu současného nakládání s uměleckými díly 

zachovanými ve veřejném prostoru samospráv z dob minulého režimu. Mohl by tak 

minimalizovat excesy, které se čas od času v chování vůči těmto dílům objevují. Na rozdíl od 

městského architekta tuto roli může splňovat i pověřená instituce, jako je tomu ve 

zmiňovaném příkladu v Praze. 

 

f/ Ochrana výtvarného a architektonického dědictví, včetně realizací druhé poloviny 

20. století a počátku 21. století. 

V rámci patřičných rozpočtů je nutné vyčlenit prostředky na péči o díla ve veřejném prostoru. 

Myšlena jsou především jak díla již existující, tak i nově vzniklá. A to nejen z hlediska 

případné památkové ochrany, ale z hlediska dostatečné péče a správy uměleckých děl ve 

veřejném prostoru. 
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VZDĚLÁVÁNÍ 

g/ Edukace a možnost dostatečné informovanosti úředníků, zodpovědných 

v rozhodovacích procesech zaměřených na tvorbu veřejného prostoru. 

O volbě procesní metody umístění uměleckého díla do veřejného prostoru rozhodují správci 

samospráv. Počáteční rozhodnutí, zda se realizace bude konat formou soutěže, či jiným 

způsobem, zůstává na vůli politické reprezentace. Té by tak měla být dána možnost se 

o doporučeném postupu v dostatečné míře informovat.  

 

h/ Informovanost na uměleckých školách zaměřená na procesy tvorby veřejného 

prostoru z pohledu umělce a architekta. 

Přestože v odborné literatuře je doporučený postup umisťování uměleckého díla do veřejného 

prostoru víceméně shodný, není na tato doporučení v současné době ve vzdělávání kladen 

důraz. Lze se tak setkat s případy, kdy kontroverzní umístění díla iniciuje například sám 

vysokoškolsky vzdělaný umělec. Pokusy o narovnání umělecko-architektonického prostředí 

v tvorbě veřejného prostoru tak podkopávají samotní umělci, kteří jsou buď neinformovaní, 

nebo na problematiku neberou ohled. Mělo by se tak jednat především o posílení orientace 

v běžné byrokratické praxi, například příklady soutěží, jejich podmínek, parametrů a výsledků 

a od toho odvozené doporučené a nedoporučené metody umístění díla do veřejného prostoru. 

Ukotvovat tak základní etická pravidla i v řadách umělců. Téma může také prohlubovat 

spolupráci mezi architekty a umělci nejen v rovině praxe, a dopomoci tak 

k interdisciplinárnímu vysokoškolskému vzdělávání a mezioborovému dialogu. 
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OSVĚTA A MÉDIA 

i/ Koordinovaná podpora a popularizace materiálů, metodik a programů iniciujících 

zájem a péči o veřejný prostor a architekturu. Princip dobré praxe. 

Stále větší pozornost věnovaná péči o veřejný prostor se odráží v množství nově publikované 

odborné literatury, která je zpracovaná čtivou, lehkou a edukativní formou. Lze dohledat 

dostatek materiálu pro vzdělávání jak dětského publika, laické veřejnosti, tak odborníků 

a zaměstnanců úřadů samospráv. V současné době lze nalézt řadu podpořených projektů, 

které s tématikou veřejného prostoru systematicky pracují. Jediný problém, který tyto 

publikace v současnosti mají, je jejich systematičtější popularizace pro větší dosah v řadách 

čtenářů. Tu lze posilovat aktivní podporou projektů, jakými jsou např. Dny architektury či 

čím dál širší záběr takzvaných architektonických manuálů, z nichž lze jako příklad takové 

podpory uvést Brněnský architektonický manuál, který byl realizován za finanční podpory 

města Brna a Ministerstva kultury České republiky. Součástí takové podpory mohou být 

i lokální iniciativy, které se zaměřují na osvětovou činnost v dané problematice. 

 

j/ Posilování participativních strategií s veřejností při tvorbě veřejného prostoru. 

Stejně jako je stále aktuálnější péče o společný prostor, rozvíjí se také téma společného 

rozhodování, jak s takovým prostorem v omezené míře nakládat. Participativní rozhodování 

může napomáhat společenskému konsenzu a do jisté míry se může spolupodílet na 

potlačování neprofesionálních památníků, které v rámci obce mnohdy prosadí několik 

jednotlivců na úkor společenství v rámci prosazování svých vlastních zájmů. 

 

k/ Zpracování PASK ČR v reprezentativní formě vytvořené profesionálním 

grafickým studiem. 

Současná podoba odpovídá spíše úřednímu dokumentu než z pohledu grafického designu 

moderně zpracované a přehledné publikaci s potenciálem popularizace tématu. Na zvážení je 

tak vydání několika verzí, ať již v plném úředním znění, nebo v jeho redukované formě 

s účelem popularizace tématu v řadách široké veřejnosti. Příkladem v tomto směru mohou být 

severské země, pro které se současná architektura, veřejný prostor, umění a design staly 

národním vývozním artiklem, se kterým si například Norsko, Švédsko či Dánsko 
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v současnosti lze snadno spojit.331 To se do značné míry odráží v jejich reprezentaci skrze 

publikace.  

V tomto bodě tak pro jeho výstižnost zopakuji komentář Asociace pro urbanismus a územní 

plánování. „Tak jako sám dokument je snahou o kultivaci stavební kultury, v oblasti umění 

a pro tento případ konkrétně grafického designu, se v této sféře také projevuje snaha 

o kultivaci kultury grafické. Bylo by tedy neuvážené (a nejspíše v širším měřítku 

sebepopírající) se domnívat, že takto komplexní a zodpovědný úkol jako zpracování brožury či 

knihy prezentující národní politiku architektury, může zvládnout někdo jiný než profesionální 

grafické studio.“ 

  

                                                 
331 MERTA Dan. Norway: artscape : přesahy výtvarných aspektů do veřejného prostoru a krajiny  
v Norsku jako inspirace pro Českou republiku. Praha: Galerie Jaroslava Fragnera & Architectura, 2016.  
ISBN 978-80-88161-00-4. 
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b/ JE TO I TVOJE MĚSTO ---------- Jindřichův Hradec 

POZADÍ VZNIKU  
 

„Dále pracovní skupina doporučuje pro letošní rok provést osázení stávajících  

betonových květináčů letničkami.“332 

Záznam z jednání pro posouzení předložených návrhů úprav náměstí Míru 

15. června 2016, Jindřichův Hradec 

 

Město (Zastupitelstvo a Rada města) Jindřichův Hradec se v roce 2017 rozhodlo pro jednu 

z mnoha radikálních změn uspořádání podoby veřejného prostoru v centru města. To by samo 

o sobě nebylo nic nového – Jindřichův Hradec ve své novodobé historii prošel celou řadou 

různě kvalitních zásahů. Mezi ty poslední a v polistopadovém období „zásadní“ patří např. 

rekonstrukce Masarykova náměstí a Panské ulice či v posledních letech vykácení Husových 

sadů, přestavba Staré radnice nebo stavba rozhledny u blízké obce Děbolín od Ing. arch. 

Miroslava Hájka. Jindřichův Hradec se tak v poměrně krátkém čase objevil hned několikrát 

na populárním účtu Archwars,333 upozorňujícím na sociální síti Facebook na nevhodné zásahy 

do veřejného prostoru a neprofesionální architektonické realizace či destrukce:   

„Rozhledna na Rýdově kopci u Děbolína. Jeden z dalších příšerných záchvěvů postmoderny 

a krásný příklad toho, když architekt není schopen dodržet požadovaný rozpočet a celý 

projekt tím zabíjí. Návrh vzešlý z pseudosoutěže, bez dohledu legitimní poroty, či odborníka. 

Projekt nyní žádá o dotaci ROP jihozápad. Pokud ji dostane, Děbolín bude mít jeden 

z největších rozhlednových skvostů v ČR, o kterém se bude mluvit ještě dlouho.“334 

Rekonstrukce, která stála na začátku popisovaných občanských snah, se ale dotýká centra 

Jindřichova Hradce v celé své doslovnosti – historického náměstí Míru. Tento rozsáhlý 

veřejný prostor zaujímá svou polohou centrum historického města v ochranném pásmu 

městské památkové rezervace Jindřichův Hradec. Náměstí je ohraničeno historickou 

zástavbou měšťanských domů, z nichž nejvýznamnějším je goticko-renesanční Langrův dům. 
                                                 
332 Záznam z jednání pracovní skupiny pro posouzení předložených návrhů úprav náměstí Míru: konaného  
dne 15. 6. 2016. Jindřichův Hradec, 2016. 
333 ARCHWARS, Město Jindřichův Hradec neustále posouvá hranici vnímání architektury, In: Facebook [online]. 
29. 01. 2017 [cit. 2021-8-11].  
Dostupné z:  www.facebook.com/Archwars/posts/1343467875675238/. Kanál organizace Archwars 
334 ARCHWARS, Rozhledna na Rýdově kopci u Děbolína, In: Facebook [online] 20. 08. 2014, [cit. 2021-8-11]. 
Dostupné z: www.facebook.com/Archwars/photos. Kanál organizace Archwars 
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Na náměstí se nachází také již zmíněná Stará radnice, spojená s architektem Janem Kotěrou, 

který zde navrhl obřadní síň. Ve středu náměstí se nachází dvacetimetrový barokní morový 

sloup se sousoším Nejsvětější Trojice. Náměstí samotné je středobodem města, ve kterém se 

protínají všechny důležité uliční směry do ostatních částí Jindřichova Hradce. Prostor 

samotný procházel svým využitím v průběhu let řadou změn, z nichž největší dopad na jeho 

definování měla především automobilová doprava, která transformovala náměstí z formátu 

místa setkání na formát automobilového parkoviště. S tím souvisí vleklá debata občanů města 

o podobě tohoto veřejného prostoru, zejména s ohledem na využití místa pro automobilismus 

navázaný na nabízené služby, podnikatele a místní obyvatele. Jde tedy primárně o střet 

zástupců pěší zóny a automobilismu. Nevyhovující situace, kdy je náměstí přetnuto silniční 

komunikací na dvě poloviny, z nichž celá jedna polovina funguje jako parkovací prostor, se 

v Jindřichově Hradci řeší kontinuálně.  

7. listopadu 2012 byl v kinosále Střelnice představen veřejnosti jeden z výstupů projektu 

Města v rozletu (Städte im Aufschwung),335 Zpracování komplexní koncepce dopravní 

obslužnosti města Jindřichův Hradec, kterou vypracovala společnost NDCon, s. r. o., 

(zpracovatelé projektu Ing. J. Kašík, Ing. K. Králíček, Ing. J. Kašpar). „Koncepce bude 

zpracovávána s cílem vzniku strategického a koncepčního materiálu pro rozvoj dopravy ve 

městě. Provedené analýzy silniční dopravy, železniční dopravy, MHD, letecké, pěší 

a cyklistické dopravy i dopravy v klidu, analýzy hlukové zátěže území a bezpečnostní audit 

jsou východiskem pro podrobnou specifikaci cílů a priorit koncepce organizace dopravy ve 

městě Jindřichův Hradec.“336 Koncepce se tak samozřejmě dotkla i tématu náměstí a jeho 

využití pro pěší a automobilovou dopravu. V koncepci se poprvé objevuje jednoduchým 

schématem načrtnutá navrhovaná situace pro nové dopravní řešení. Pro následující dění lze 

tak tento návrh brát jako počáteční bod pro změny, které se v následujících letech udály. 

                                                 
335 Pozn.: Hlavním realizátorem projektu bylo rakouské město Horn. Dalšími partnery projektu byla města 
Jindřichův Hradec, Telč, Třeboň, Zwettl a Schrems. „Náplní projektu z hlediska města Jindřichův Hradec je 
zpracování komplexní koncepce dopravní obslužnosti města v návaznosti na vytvoření podmínek pro příliv jak 
tuzemského, tak zahraničního kapitálu a na zvýšení kvality života místních obyvatel.“ 
Zdroj: Města v rozletu. Jindřichův Hradec [online]. [cit. 2021-8-11].  
Dostupné z:  www.jh.cz/cs/mesto/projekty-mesta/mesta-v-rozletu.html 
336 Dopravní koncepce města byla představena. Jindřichův Hradec, oficiální stránky města [online]. 12. 11. 2012 
[cit. 2021-8-11]. Dostupné z: www.jh.cz/cs/mesto/projekty-mesta-clanky/dopravni-koncepce-mesta-byla-
predstavena.html?fbclid=IwAR1XZelKp0cKlChUHkAR4LaLDPEnE42TJRSIh5udpJAii0yzQ453Z1Fy30c 
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Podrobné dopravní řešení náměstí Míru podle navržené koncepce společnosti NDCon, s. r. o., 

zpracoval v červnu o tři roky později Ing. arch. Miroslav Hájek337 (H.Projekt). Dopravní 

řešení plně respektovalo navržený koncept, ve kterém dostala výrazný prostor pěší zóna, 

zaujímající plochu více jak poloviny náměstí. V listopadu 2015 již ale bylo řešení panem 

Hájkem z důvodu nespokojenosti místních občanů přepracováno. Prostorové řešení na 

náměstí Míru se tak opět měnilo.338 Část náměstí se navrátila automobilové dopravě, 

vycházejíc vstříc dopravní obslužnosti lokálních služeb zvýšením počtu parkovacích míst na 

náměstí. Ve zprávě, kterou město k upravenému dopravnímu řešení uvedlo na svých 

webových stránkách, se dále psalo“ Tento koncept není definitivní, testovací období bude do 

dubna 2016 a po jeho vyhodnocení bude navržený a nakoupený stabilní mobiliář.“339 

K tomuto kroku se posléze přistoupilo. 

Na základě usnesení zastupitelstva města bylo vyzváno šest projekčních kanceláří (zaslané 

návrhy: Ing. arch. Blanka Tancerová, Ing. arch. Miroslav Hájek – H.Projekt, s. r. o., P-ateliér 

JH s. r. o., AND, s. r. o., architektonický ateliér, Praha 5, bez reakce: JPS J. Hradec s. r. o., 

Ing. Ondřej Peckert, Jindřichův Hradec), které měly vypracovat návrh studie pro plánované 

úpravy náměstí Míru. Z  tohoto počtu na výzvu reagovaly čtyři kanceláře. Úpravy se měly 

týkat především pojednání nové pěší zóny, již zmíněného mobiliáře, navržení zeleně, 

osvětlení, ale i drobných stavebních úprav. Základní podklad pro projekční kanceláře měla 

být zmíněná druhá varianta dopravní situace navržená Ing. arch. Miroslavem Hájkem, kterého 

radnice v této výzvě rovněž oslovila. Výzva ale obsahovala výrazné nedostatky, a to 

především v nedostatečně popsaných podmínkách zadání či nepřesné specifikaci obsahu 

požadované studie. Z výzvy ani nebylo jasné, jaká budou kritéria konečného hodnocení či 

složení komise, která toto hodnocení bude následně provádět.  

Vytvořená Pracovní skupina340, která pro posouzení anonymních návrhů vznikla, zasedla 

15. června 2016. „Pracovní skupina konstatovala za prvé, že v žádném z návrhů není zcela 

respektováno schválené dopravní řešení, každý návrh toto řešení ve větším nebo menším 
                                                 
337 Z poloviny náměstí Míru se stala pěší zóna. Jindřichův Hradec, oficiální stránky města [online]. 10. 07. 2015 
[cit. 2021-8-11]. Dostupné z: https://www.jh.cz/cs/aktuality/z-poloviny-namesti-miru-se-stala-pesi-zona.html 
338 Na náměstí Míru bude od dnešního dne změna režimu. Jindřichův Hradec, oficiální stránky města [online]. 
19. 11. 2015 [cit. 2021-8-11].  
Dostupné z: www.jh.cz/cs/aktuality/na-namesti-miru-bude-od-dnesniho-dne-zmena-rezimu.html 
339 Ibidem. 
340 Pozn.: Ing. Bohumil Komínek, místostarosta města, Ing. Zbyněk Heřman, vedoucí odboru dopravy, Ing. Petra 
Vozábalová, vedoucí oddělení územního plánování, PhDr. Milan Bureš, vedoucí oddělení památkové péče,  
Ing. Hana Novotná – Národní památkový ústav, Petra Šelepová, ochrana přírody, Kateřina Svobodová, oddělení 
právní a organizátor kulturních a společenských akcí, Vladimír Krampera, vedoucí odboru rozvoje, Milada Petrů 
– ředitelka Oblastní kanceláře Jihočeské hospodářské komory 
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rozsahu upravuje a za druhé, že většina návrhů je zpracována povrchně a nepřináší žádné 

přijatelné řešení plochy náměstí. Z těchto důvodů pracovní skupina nedoporučila žádný 

z návrhů předložit k veřejnému projednání a k realizaci a pro další postup doporučila oslovit 

další projekční kanceláře a v zadání zdůraznit požadavek dodržení schváleného dopravního 

řešení. Rada města tyto návrhy akceptovala... Dále pracovní skupina doporučuje pro letošní 

rok provést osázení stávajících betonových květináčů letničkami.“ 341 Kromě prezenční listiny 

se tak v dokumentu jiné slovní hodnocení k odevzdaným projektům nenachází. Každému 

subjektu bylo za jeho návrh vyplaceno 25 000 Kč. Celková investice tedy činila 100 000 Kč. 

Ač byly zaslané návrhy shledány ve svém provedení povrchními, přesto ty samé autory 

radnice oslovila znovu i pro následující druhé kolo. 

Pracovní skupina tak v prosinci 2016 oslovila výzvou 10 projekčních kanceláří.342 Od 

červencové výzvy se nynější prosincová lišila podtrženou formulací: „Studie musí respektovat 

přechodnou úpravu provozu dle vydaných rozhodnutí. Tyto požadavky musí předkládaná 

studie respektovat. V případě, že zpracovaná studie nebude respektovat požadavky zadavatele 

(nebude splňovat všechny požadavky zadání studie) zadavatel není povinen provést úhradu 

studie.“343 Pracovní skupina následně obdržela pět studií. Paradoxně tři z nich od kanceláří, 

které se účastnily již předešlé výzvy. Firmy H-projekt, s. r. o. a P-ateliér JH, s. r. o. pak 

odevzdaly materiál, který byl od původní červencové verze velmi mírně pozměněn. Za stejné 

dílo jim tak byla vyplacena opětovně odměna 25 000 Kč. Z těchto návrhů na uzavřeném 

neveřejném jednání 18. ledna 2017 vybrala pracovní skupina dvě studie, návrh 3 od 

jindřichohradecké kanceláře P-ateliér JH, s. r. o. a návrh 5 od pražské Ars Fabrica, s. r. o. 

Celkem za pět studií radnice vyplatila 125 000 Kč. Bohužel ani zde nelze získat informace 

o tom, na základě jakého odůvodnění komise zvolené varianty vybrala. Pracovní skupina zde 

ale navrhla spolu s návrhy 3 a 5 předložit k veřejnému projednání také takzvanou „nulovou 

variantu“ zachovávající současný stav s pouhým návrhem nového mobiliáře. Toto doporučení 

ale Rada města nepřijala a k veřejnému projednání ho nepustila. Návrhy byly Radou přijaty 

a posléze umístěny na 15 dní v tiskové formě ve výloze informačního střediska v Panské ulici 

a na webové stránky města, kde pro výsledný výběr vytvořila radnice hlasovací anketu. Tato 
                                                 
341 Záznam z jednání pracovní skupiny pro posouzení předložených návrhů úprav náměstí Míru: konaného  
dne 15. 6. 2016. Jindřichův Hradec, 2016. 
342 Pozn.: Zaslané návrhy:, Ing. arch. Miroslav Hájek – H Projekt, P-ateliér JH s.r.o., AND s. s.r.o., architektonický 
ateliér, Praha 5, Ars Fabrica s.r.o., Praha, XTOPIX architekti s.r.o., Praha 1 
bez reakce: JPS J. Hradec s.r.o., Ing. arch. Blanka Tancerová, Ing. Ondřej Peckert, Jindřichův Hradec, WAY 
project s.r.o., Jindřichův Hradec, BLAHOPROJEKT s.r.o., České Budějovice 
343 Archiv Je to i tvoje město. Výzva k předložení návrhové studie na akci Úpravy náměstí Míru v Jindřichově 
Hradci. 2016 [cit. 2021-8-11] 
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anketa pak měla být jakousi formou referenda rozhodujícího o tom, která z variant má být 

realizována. Odpovědnost za zvolenou variantu tak město přeneslo na občany a nad celým 

procesem si obrazně řečeno umylo ruce.  

Celý proces řešení nové podoby tohoto důležitého veřejného prostoru měl tak velké procesní 

nedostatky, že vyvolaly odbornou odezvu. Autor této práce se společně s historikem umění 

Martinem Vaňkem a studentem architektury Matějem Šebkem rozhodli situaci aktivně 

občansky řešit. Matěj Šebek na městský úřad podal Žádost o poskytnutí informací ve smyslu 

zákona č. 106/1999 Sb. k zadání vypracování architektonické studie na úpravy náměstí Míru 

v Jindřichově Hradci a získané informace začal postupně zveřejňovat. Kritika se setkala 

s výrazným společenským ohlasem, na který i sama radnice v průběhu vyhlášené ankety 

reagovala. To se projevovalo například v úpravách samotné ankety, do které přibyla pět dní 

před jejím ukončením nová volba – nulová varianta zamítající oba návrhy (neveřejně 

doporučena pracovní komisí, ale zamítnuta Radou města). Tím se ovšem samotná anketa o to 

více znevážila, protože zde nebyl rovný prostor pro jednotlivé varianty.  

V celé nastolené diskusi se začala objevovat témata, na které se město rozhodlo reagovat. Své 

odpovědi radnice zveřejnila na svých webových stránkách. Reagovala tak na dotazy, kdo za 

netransparentním výběrem stál, proč jsou ostatní návrhy neveřejné či proč se situace neřeší 

skrze architektonickou soutěž. 

 „Samozřejmě je možné uspořádat i veřejnou soutěž o návrh („architektonická soutěž“), která 

ovšem podléhá kuratele České komory architektů, která musí schválit zadávací podmínky, 

složení poroty, do které nominuje své zástupce („nezávislé“), dále navrhuje výši odměn pro 

autory atd., z čehož vyplývá, že v tomto případě o výsledku rozhodují účastníci, kteří nemají 

žádný vztah k městu (a nechají si dobře svou činnost zaplatit), takže ve výsledku může 

zadavatel soutěže vynaložit nemalé prostředky s výsledkem, že porotou vybrané návrhy 

nemusí zadavateli vyhovovat. V případě oslovení projekčních kanceláří, tak jak to udělalo 

město Jindřichův Hradec, mohou svůj názor hlasováním vyjádřit také občané a návštěvníci 

města.“344 

„Podle tiskové mluvčí České komory architektů (ČKA) Zuzany Hoškové je však takové 

prohlášení zcela zavádějící. „Architektonickou soutěž nelze považovat za nástroj, který 

investorovi diktuje, jak bude výsledný návrh vypadat. Jde o zcela zásadní nepochopení 
                                                 
344 Nejčastěji kladené dotazy ke zveřejněným návrhům úprav náměstí Míru. Jindřichův Hradec, oficiální stránky 
města [online]. 25. 01. 2017 [cit. 2021-8-11]. Dostupné z: www.jh.cz/cs/aktuality/nejcasteji-kladene-dotazy-ke-
zverejnenym-navrhum-uprav-namesti-miru.html  
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institutu architektonické soutěže. Nejdůležitější částí architektonické soutěže je totiž důkladná 

příprava jejího zadání, kde vyhlašovatel definuje své požadavky a podmínky. Architektonická 

soutěž také současně umožňuje zapojení veřejnosti, která do celého procesu ideálně vstupuje 

úplně na začátku. Výsledky místního šetření nebo ankety se pak mohou promítnout do zadání 

soutěže,“ uvádí Hošková.“345 Začínala se tak projevovat nezkušenost a neochota radnice 

komunikovat plánované změny ve struktuře města s veřejností, případně připustit jakýkoli 

jiný odborný vstup do veřejné diskuse ohledně plánované podoby veřejného prostoru města.  

„Město by totiž s občany mělo hovořit na začátku. Prostřednictvím diskuzí a workshopů pak 

definovat, co lidé chtějí, co se na náměstí má odehrávat a k čemu má sloužit. To mají 

zprostředkovat také ankety a hlasování. Takový výzkum veřejného mínění následně zásadním 

způsobem slouží při formulování zadání soutěže. Finální návrh vybraný odbornou, a pokud 

možno nezávislou porotou, pak mohou lidé připomínkovat, neměli by ale mít tu možnost 

rozhodovat o vítězi, jelikož se jedná o příliš odbornou problematiku“346 napsali ve společném 

prohlášení Martin Vaněk a Matěj Šebek do místních novin. 

A právě komunikace se ukázala být tím největším problémem. Téma ale tou dobou již 

přesáhlo lokální hranice města a o problematiku se začala zajímat i již zmíněná Česká komora 

architektů prostřednictvím předsedy pracovní skupiny Soutěže představenstva ČKA RNDr. 

Milana Svobody. Ta reagovala na zavádějící vyjádření radnice a pokusila se některé mylné 

představy o architektonické soutěži starostovi města Jindřichův Hradec Ing. Stanislavu 

Mrvkovi vysvětlit. „Paralelní zadání, které jste pro řešení náměstí Míru zvolil, je možnou 

formou vyzvané soutěže, kterou lze použít pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého 

rozsahu. Bohužel v pojetí města Jindřichův Hradec byl tento postup nevhodně 

modifikován…“347  Dopis ale zůstal bez veřejně dostupné reakce.  

Bez reakce zůstal také otevřený dopis, který autor této práce adresoval starostovi města 

a městské radě. „Ověřenou a doporučovanou cestou, jak docílit kvalitního výsledku, je již 

zmíněné vypsání regulérní architektonické soutěže. Kritické vyjádření města k České komoře 

                                                 
345 BERÁNKOVÁ, Anna. Patří teď Náměstí Míru v Jindřichově Hradci občanům?. Material Times [online]. 
20. 03. 2017 [cit. 2021-8-11]. Dostupné z: www.materialtimes.com/jak-to-vidi/anna-berankova-patri-ted-
namesti-miru-v-jindrichove-hradci-obcanum.html 
346 VANĚK, Martin a Matěj ŠEBEK. Historické náměstí jako symbióza minulosti a přítomnosti. Jindřichohradecký 
deník [online]. 27. 01. 2017 [cit. 2021-8-11]. Dostupné z: jindrichohradecky.denik.cz/zpravy_region/historicke-
namesti-jako-symbioza-minulosti-a-pritomnosti-20170127.html 
347 SVOBODA, Milan. Dopis starostovi Jindřichova Hradce Stanislavu Mrvkovi. Česká komora architektů [online]. 
27. 01. 2017 [cit. 2021-10-16].  
Dostupné z: www.cka.cz/cs/souteze/doporucujeme-souteze-s/jindrichuv-hradec_doporuceni-
souteze_27_01_17.pdf/view 
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architektů vnímám jako matoucí a neodbornou veřejnost uvádějící v hrubý omyl, který se 

snaží ČKA v očích čtenářů poškodit. ČKA je přitom garantem kvalitní architektury a cesty 

k její realizaci. Vámi uváděný „hlas lidu“ nikoli. Cesta nízké ceny, kterou jste jako rada 

upřednostnili, před „příliš dobře zaplacenými architekty“ je ve strategickém dokumentu 

Politika architektury a stavební kultury České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj 

přímo kritizována.“348 

Jedinou cestou tak bylo sepsání petice, která by reagovala na dosavadní dění a upozorňovala 

na procesní chyby, které se v rámci plánovaných změn jevily jako zásadní. Následně tak byl 

ustanoven petiční výbor ve složení s Martinem Vaňkem, Matějem Šebkem a autorem tohoto 

textu, kteří společně formulovali její znění. Před samotným vydáním petice autoři oslovili 

řadu jindřichohradeckých osobností, které jsou činné v oblasti kultury a veřejného života 

města, aby proklamovaný názor, který v petici sdělují, dostal větší důvěru a mohl tak oslovit 

i širokou veřejnost. Otevřenou podporu vyjádřilo stávající i bývalé vedení Základní umělecké 

školy (Mgr. Jarmila Kulhavá, MgA. Vojtěch Maděryč, Bc. Marián Mikula), akademičtí 

sochaři Josef Anderle a Vladislav Krninský, umělkyně Zdena Skořepová a akademický malíř 

Antonín Málek, spisovatel Mgr. Stanislav Beran, Ing. arch. Pavel Boček a MgA. Mag. Arch. 

Jakub Klaška, kastelán hradu a zámku Jindřichův Hradec Mgr. Jan Mikeš. Za podnikatelskou 

sféru pak Mgr. et MgA. Zdeněk Kasper a Kateřina Špidlová. V neposlední řadě také lze 

zmínit osobnost bývalého starosty města Ing. Karla Matouška. 

Celá petice obsahovala kritiku městem realizovaných kroků. Mezi ně patřil například výběr 

návrhu bez odborné poroty, absence architektonické soutěže, amatérské zpracování vybraných 

návrhů, vágně zpracované zadání, volba návrhu hlasováním v anketě na internetu, lehká 

manipulovatelnost opakovaného hlasování jednou osobou a úprava ankety v průběhu 

hlasování. Po sepsání petice, která žádala zastavení realizace vítězného návrhu a nové, 

transparentní a kvalitní řešení formou architektonické soutěže, se o problematice informovalo 

ve zpravodajských relacích lokálního Jindřichohradeckého deníku349, na webových portálech 

Mladé fronty Dnes350, Deníku referendum351 či Material Times352. Petiční archy byly 

                                                 
348 HAUSER, Filip. Otevřený dopis starostovi města Stanislavu Mrvkovi a zastupitelstvu, In: Facebook [online]  
27. 01. 2017, [cit. 2021-8-11].  
Dostupné z: www.facebook.com/filip.hauser.1/posts/1025544284258609. Kanál uživatele Filip Hauser 
349 HUDEC, Adam. Je to i tvoje město, říkají autoři petice za náměstí. Jindřichohradecký deník [online].  
27. 02. 2017 [cit. 2021-8-11]. Dostupné z: jindrichohradecky.denik.cz/zpravy_region/je-to-i-tvoje-mesto-rikaji-
autori-petice-za-namesti-20170227.html 
350 BARTOŠ, Jakub. Petice v Jindřichově Hradci. Na proměnu náměstí Míru chtějí místní soutěž. IDnes [online]. 
17. 03. 2017 [cit. 2021-8-11]. Dostupné z: www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/petice-chce-v-hradci-
architektonickou-soutez.A170317_2312894_budejovice-zpravy_mbe 
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následně odevzdány na radnici Jindřichova Hradce. Pod petici se připojilo celkem 721 

signatářů z Jindřichova Hradce a okolí. Pro ty, kteří se nemohli do Jindřichova Hradce 

dostavit, ale měli potřebu petici podpořit, posloužila její online varianta, kterou podepsalo 

celkem 144 signatářů. Celkem tak bylo odevzdáno 865 podpisů žádající radní a zastupitelstvo 

Jindřichova Hradce o anulaci výsledků internetové ankety a zahájení věcné a korektní diskuse 

o nové podobě tohoto významného veřejného prostranství.  

Ve středu 17. května 2017 se Rada města rozhodla usnesením 423/16R/2017353 na základě 

petice revokovat původní rozhodnutí o úpravách náměstí Míru. Dále také vydala nesouhlasné 

stanovisko pro požadovanou architektonickou soutěž. 31. května 2017 se poté dovršil 

administrativní proces a na 29. zastupitelstvu města Jindřichův Hradec se návrh Rady města 

odhlasoval. O úspěchu petice pak 1. června 2017 informovala Česká televize ve svém 

odpoledním zpravodajství.354 Finance, které město nakonec nepoužilo na rekonstrukci 

náměstí, byly použity na dětské hřiště na sídlišti Hvězdárna. „Takové hřiště Jindřichův 

Hradec ještě neviděl“355, zněl titulek Jindřichohradeckého deníku. Nutno podotknout, že za 

investované 2 644 312 Kč bez DPH mohla architektonická soutěž bez problémů proběhnout. 

Společné úsilí alespoň zapříčinilo vznik nové občanské iniciativy Je to i tvoje město. 

  

                                                                                                                                                         
351 BAKOŠOVÁ, Barbora. V Jindřichově Hradci vedou město raci. Deník Referendum [online]. 17. 05. 2017 
[cit. 2021-8-11]. Dostupné z: denikreferendum.cz/clanek/25269-v-jindrichove-hradci-vedou-mesto-raci 
352 BERÁNKOVÁ, Anna. Patří teď Náměstí Míru v Jindřichově Hradci občanům?. Material Times [online]. 
20. 03. 2017 [cit. 2021-8-11]. Dostupné z: www.materialtimes.com/jak-to-vidi/anna-berankova-patri-ted-
namesti-miru-v-jindrichove-hradci-obcanum.html 
353 Výpis z usnesení Rady města Jindřichův Hradec: usnesení číslo: 423/16R/2017. Jindřichův Hradec,  
oficiální stránky města [online]. 17. 05. 2017 [cit. 2021-8-11]. Dostupné z: 
twist.jh.cz/ost/usneseni/usneseni/doc.php?DOC_NAME=usneseni&USN_ID=16068&USN_ROK=2017 
354 Zprávy v 16. Česká televize [online]. 01. 06. 2017 [cit. 2021-8-11].  
Dostupné z: www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10253214196-zpravy-v-16/217411016000601/ 
355 HUDEC, Adam. Takové hřiště Jindřichův Hradec ještě neviděl. Jindřichohradecký deník [online].  
24. 07. 2017 [cit. 2021-8-11]. Dostupné z: jindrichohradecky.denik.cz/zpravy_region/takove-hriste-jindrichuv-
hradec-jeste-nevidel-20170724.html 
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JE TO I NAŠE MĚSTO 

„Potkáme se u sloupu…“ 

Ze společného plánování procházek iniciativy Je to i tvoje město 

 

Reakce, jaké diskuse o veřejném prostoru Jindřichova Hradce v souvislosti s popisovanými 

kroky radnice Jindřichova Hradce vyvolala, byl pro autory petice nečekaný. Podpora a zájem, 

jaký byl petici ve veřejném prostoru věnován, ať již ze strany odborné i laické veřejnosti, či 

lokálních a veřejnoprávních mediálních platforem, odhalovaly skutečnost, že diskuse nad 

tvorbou veřejného prostranství je relevantním a aktuálním tématem pro širokou veřejnost 

Jindřichova Hradce. Na druhou stranu proces také názorně dokládal běžnou byrokratickou 

praxi, pro kterou zvolený postup v řešení veřejného prostranství náměstí Míru nebyl excesem, 

ale dokladem stavu, v němž radnice Jindřichova Hradce nespatřovala problémy. Autorský tým 

se tak rozhodl vytvořit občanskou iniciativu Je to i tvoje město, která si kladla za cíl otvírat 

současné problémy Jindřichova Hradce z pohledu umění a architektury. Měsíc od rozhodnutí 

Rady města revokovat původní rozhodnutí o úpravách náměstí Míru, tak byla realizována 

první veřejná komentovaná procházka městem. 

Procházka č. 1 – 18. června 2017  

Jednalo se o první ze série procházek městem, která účastníky provedla přes náměstí Míru, 

Starou radnici, kostel Nanebevzetí Panny Marie, jezuitskou kolej, Zákostelecké náměstí 

a Husovy sady. První procházky se účastnilo přibližně 70 – 80 lidí a probíhala živá diskuse 

s hosty na aktuální témata spojená například také s událostmi týkajícími se petice. Ač byla 

procházka koncipovaná na jednu hodinu, ve výsledku se protáhla na dvě a půl hodiny živé 

a obsáhlé diskuse. 

 

---------- Zámecký pivovar 

Dosud nejvíce řešené téma veřejného prostoru ale brzy nahradilo téma druhé. Tím se stala 

památkově chráněná budova bývalého Zámeckého pivovaru, jejž město odkoupilo. Od roku 

2011 vyhořelá budova postupně chátrala. Vznikla tak debata, jak tento jeden z největších 

historických objektů v centru města využít. „Problematika obnovy objektu bývalého 

zámeckého pivovaru nacházejícího se v historickém srdci Jindřichova Hradce je 

mnohovrstevnatá a k jejímu řešení je zapotřebí komunikace mezi zainteresovanými složkami, 



198 
 

mezi nimiž stojí na jedné straně město jako staronový majitel objektu a sousedící instituce: 

Správa státního hradu a zámku Jindřichův Hradec, Muzeum Jindřichohradecka, Muzeum 

fotografie a moderních obrazových médií a Dům gobelínů. Na straně druhé vstupuje do hry 

veřejnost, která je oslovena radnicí města za účelem soustředění návrhů na využití 

chátrajícího objektu.  

Zcela podstatnou otázkou v souvislosti s hledáním funkce objektu Zámeckého pivovaru je jeho 

památková ochrana a způsob rekonstrukce objektu. Dohled orgánů památkové péče je 

v případě významných historických staveb, jako je tato, automatická a vyplývá ze zákona. 

Architekt, který navrhne rekonstrukci objektu, bude stát před nelehkým úkolem spočívajícím 

v doplnění původních prvků budovy novou, zcela současnou vrstvou. Právě zde vidíme 

největší problém a nejcitlivější místo celého procesu. Hledání ideálního tvaru a vyvážení mezi 

kvalitní současnou a historickou architekturou by mělo probíhat zcela transparentní formou 

v rámci architektonické soutěže, v níž by měli být osloveni špičkoví architekti. V této 

souvislosti není prostor pro projekční kanceláře regionálního významu. Architektonická 

soutěž by se však neměla omezit pouze na řešení samotného objektu, ale i vstupního 

prostranství a okolí budovy, které patří mezi nejatraktivnější a přesto nejvíce zanedbané ve 

městě. Jindřichův Hradec má šanci, která se neopakuje. Šanci citlivě a vkusně dotvořit 

historické centrum, dokončit tak dlouholetý proces rekonstrukce městské památkové rezervace 

a vytvořit nový atraktivní veřejný prostor.“356 konstatovala občanská iniciativa Je to i tvoje 

město ve svém návrhu na využití a rekonstrukci objektu bývalého Zámeckého pivovaru 

v Jindřichově Hradci. Dopis byl formulován v reakci na výzvu k podávání podnětů využití 

objektu, která byla zveřejněna na webu města dne 12. června 2017. Na stránkách iniciativy 

Je to i tvoje město byly posléze publikovány také práce studentů Fakulty architektury ČVUT 

z ateliéru prof. Girsy – ateliér obnovy architektonického dědictví, kteří v rámci svých prací 

objekt Zámeckého pivovaru zpracovávali. Téma zpracování inicioval tehdejší asistent ateliéru 

prof. Girsy – Tomáš Efler. Veřejnosti a zástupcům samosprávy tak byly studentské práce 

nabídnuty k nahlédnutí. 

Procházka č. 2 – 15. října 2017   

Na formulaci postoje občanské iniciativy navázala další komentovaná procházka městem. 

Setkání proběhlo tradičně na náměstí Míru, odkud se následně pokračovalo směrem k hradu 

a zámku. Procházka tak byla zaměřena primárně na téma přestavby Zámeckého pivovaru a na 
                                                 
356 Archiv Je to i tvoje město. Návrh využití a rekonstrukce objektu bývalého zámeckého pivovaru v Jindřichově 
Hradci. 2017 [cit. 2021-8-11] 
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možnosti, které tento objekt pro město přináší. Procházky se účastnilo kolem sta lidí. Součástí 

procházky byla návštěva Černé věže, která nabídla širší pohled na současnou situaci 

chátrajícího objektu pivovaru. Odborným hostem byl historik a zaměstnanec Státního hradu 

a zámku Jindřichův Hradec, Filip Růžička, který k zámeckým objektům a nádvoří přednesl 

odborný výklad.  

Pracovní skupina 

Dva týdny od realizované procházky byl následně zástupce iniciativy Je to i tvoje město 

(Matěj Šebek) přizván Radou města do pracovní skupiny, která se tématem měla zabývat 

a sestavit zadání pro budoucí využití. Dne 30. října 2017 proběhlo první setkání, na kterém 

starosta Stanislav Mrvka skupinu ujistil, že by byl rád, aby ze závěrů, které skupina udělá, 

vzniklo zadání pro architektonickou soutěž. Fungování pracovní skupiny ale nemělo dlouhého 

trvání. Výsledkem schůzí byl přijatý závěr, aby město na zpracování objektů oslovilo 

architektonické školy. Radnice Jindřichova Hradce ale ve výsledku takový krok nepodnikla. 

Jak město tento rozsáhlý historický objekt využije, tak není jisté ani nyní, bezmála čtyři roky 

po založení odborné skupiny.  

  

---------- Městský architekt 

Jako jedno ze stěžejních témat, které se v průběhu debat s veřejností a zástupci samosprávy 

pravidelně otvíralo, byla absence městského architekta v Jindřichově Hradci, který by svou 

rolí městu mohl poskytovat odborné služby například formou konzultací. Od začátku činnosti 

tak iniciativa na potřebu této pozice v Jindřichově Hradci upozorňovala a propagovala ji. 

Téma odborné profese architekta a s tím související pozice městského architekta se tak 

otevřelo také v následných procházkách městem. 

Den architektury 2018 – 29. září 2018 – Procházka č. 3 

Hlavním tématem procházky byla především otázka, co může funkce městského architekta 

městu přinést či co mu již v minulosti přinesla. Trasa se zaměřila na dílo architekta Antonína 

Mečíře (1888–1965), jenž svou tvorbou z velké části definoval aktuální podobu Jindřichova 

Hradce. Jde například o jím navržené budovy Živnostenské školy (1936) nebo Chirurgického 

pavilonu nemocnice (1938), ale také o známou Vilu Emilie a Oldřicha Kolínových (1933). 

Procházka se uskutečnila v rámci celorepublikového festivalu Den architektury, který byl 

touto formou realizován v Jindřichově Hradci poprvé. Účast se pohybovala okolo 80 lidí.  
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Procházka č. 4 – komentovaná procházka městem – 13. října 2018  

Na Den architektury následně navázala další procházka, která se konala v rámci Dnů 

otevřených ateliérů Jihočeského kraje. Přizvaný host, kastelán hradu a zámku Jindřichův 

Hradec Jan Mikeš, přednášel o Humbertu Walcherovi, který vedl úpravy zámku v úvodu 

20. století. Následovala prohlídka současného stavu Chirurgického pavilonu od Antonína 

Mečíře a v obytné kolonii na Zborově návštěva zahrady funkcionalistické vily Viktora 

Kohnera od Františka Alberta Libry. 

 

---------- Socha Josefa Jiřího Švece 

Jedním z témat, kterým se iniciativa Je to i tvoje město věnovala, bylo umístění sochy 

legionáře a plukovníka legií v Rusku Josefa Jiřího Švece. Detailnímu popisu procesu umístění 

sochy se věnuje tato práce v kapitole PŘÍPADOVÉ STUDIE. Na umístění rozmnoženiny 

modelu sochy od sochaře Otty Birmy reagovala iniciativa Je to i tvoje město uspořádáním 

přednášky a následné procházky. Obě aktivity proběhly v rámci realizovaného workshopu pro 

studenty Atelieru environment (AEN) FaVU VUT (23. září – 27. září 2019) – 44% AEN, 

které do Jindřichova Hradce pozval autor této práce a současně člen iniciativy Je to i tvoje 

město. Veškeré snahy o diskusi ale zůstaly ze strany zastupitelstva bez reakce. Na celý proces 

umístění rozmnoženiny modelu sochy reagoval autor tohoto textu svou vlastní uměleckou 

interpretací, která zdokumentované události reflektovala. Dílo vycházelo z virtuálního modelu 

nasnímané sochy a bylo vytvořeno ve spolupráci s Dušanem Váňou na půdě FaVU VUT 

v Brně. Dílo i zmíněný workshop byly součástí specifického vysokoškolského výzkumu 

Umělecké intervence ve veřejném prostoru města a krajiny. 

Přednáška Užití digitálních technologií v sochařství – 24. září 2019 

Přednáška byla realizovaná pro studenty AEN z FaVU VUT v Brně, širokou veřejnost 

a pozvané zastupitelstvo. Posluchači byli seznámeni s tím, jaké je využití digitálních 

technologií na poli současného sochařství či jak s touto technologií pracují ve 3D studiu 

FaVU VUT v Brně (přednášející: Dušan Váňa). Druhá část přednášky byla věnována 

pojednání o soše plk. Švece, jež se v Jindřichově Hradci osadila k výročí sta let od vzniku 

samostatného státu (přednášející: autor této práce). Přednášku pořádala iniciativa Je to i tvoje 

město, Spolek přátel starého Jindřichova Hradce a Muzeum Jindřichohradecka, v jehož 

historických prostorách se odehrála. 
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Procházka č. 5 – Procházka po sochách – 26. září 2019  

Procházka navázala na přednášku o Užití digitálních technologií v sochařství. Tématem bylo 

především sochařství a monumentální tvorba 20. století v Jindřichově Hradci. Součástí 

procházky byla také krátká diskuse s Milenou Andrle, která s Josefem Andrle v 90. letech 

spoluorganizovala žulová symposia v Jindřichově Hradci, po kterých v tomto městě zůstalo 

značné množství realizací definující veřejný prostor městského parku. Procházka byla 

zakončena u rozmnoženiny Josefa Jiřího Švece před budovou studentských kolejí. 

 

---------- Další témata a aktivity 

Procházka č. 6 – Komentovaná procházka komunismem – 2. listopadu 2019  

Procházka se konala v rámci celorepublikového Festivalu svobody a byla tak zaměřena na 

architekturu doby minulé. Středobodem procházky se stala bývalá budova 

jindřichohradeckého Okresního ústředí Komunistické strany Československa z roku 1988. 

Nynější VŠE – Fakulta managementu, kterou návštěvníky provedl autor její moderní 

přestavby Ing. Milan Špulák. Návštěvníkům tak bylo umožněno dostat se do prostorů, kam se 

běžně nedostanou. Součástí výkladu byla také část věnovaná politice „procenta na umění“, 

která za minulého režimu fungovala a díky níž bylo možné na trase procházky potkat řadu 

výtvarných děl ve veřejném prostoru. Ať už šlo o díla stálá, či díla po roce 1989 odstraněná. 

Procházka se na svém konci věnovala také problematice sídliště U Nádraží.  

Procházka č. 7 – Den architektury 2020 – Inventura architektury – 3. října  

Doposud poslední realizovaná procházka městem, která se zaměřovala na reflexi architektury 

a veřejného prostoru poslední dekády Jindřichova Hradce. Výklad a trasa se tak zaměřily 

především na znatelné proměny města a jeho využité i promarněné příležitosti. Hlavním 

tématem se stala takzvaná Komplexní koncepce dopravní obslužnosti města Jindřichův 

Hradec, které se značná část procházky týkala a kriticky ji rozebírala na konkrétních 

dotčených územích. Jako jeden z pozitivních příkladů proměny města, kterým se procházka 

věnovala, lze označit opravy historického jádra. Výklad byl ukončen na nově zbudovaném 

parkovišti v bývalých klášterních zahradách. Značná část procházky se tak týkala především 

dopravy a parkování, jednoho z nejdiskutovanějších témat v Jindřichově Hradci. Průběh 

procházky byl ovlivněn protiepidemickými opatřeními, která byla v tu dobu na území České 

republiky platná z důvodů epidemie Covid-19. 
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VÝSLEDEK ČINNOSTI 

„… trošku mě překvapuje i ta nenávist mezi těmi určitými skupinami takzvaných odborníků, 

kteří hájí pouze svůj vlastní názor. Tvrdě pomlouvají všechny ostatní názory… já bych si to 

třeba nikdy nedovolil odsoudit odborníka v oblasti stavebnictví,  

že provádí něco úplně špatně“357 

Stanislav Mrvka, starosta Jindřichova Hradce v letech 2010 –2020 

 

Od úspěšné petice o úpravách náměstí Míru v roce 2017 se iniciativa Je to i tvoje město 

v občanském prostředí Jindřichova Hradce svými aktivitami etablovala. Zástupci iniciativy 

začali více pronikat do struktur chodu města, což se nejvíce projevilo účastí Matěje Šebka ve 

výboru pro územní plán, ve kterém může podněty prosazovat přímo. Činnost iniciativy se 

pravidelně dostávala do regionálních zpráv a rozhlasu. Na popisovaná témata dále navazují 

další, kterým se iniciativa věnuje v poslední době. Zmínit tak lze téma výstavby nového 

obchodního centra o velikosti historického jádra Jindřichova Hradce či plánované úpravy 

Tyršova areálu s rozpočtem 750 milionů korun bez architektonické soutěže. Téma 

architektonické soutěže a kvality veřejného prostoru tak zůstávají v Jindřichově Hradci nadále 

aktuální. Možná dokonce o to palčivější. 

Jedním z cílů, který si iniciativa kladla, bylo prosazení pozice městského architekta 

v Jindřichově Hradci. Dne 23. ledna 2019 město vypsalo výběrové řízení na pozici městského 

architekta. Dle zveřejněných požadavků se ale jednalo spíše o úřední pozici. Reakcí tak bylo 

18. února 2019 zaslání otevřeného dopisu zastupitelům města. „Role městského architekta 

tak, jak je aktuálně popsána v oficiálním dokumentu k výběrovému řízení, je podle našeho 

názoru zcela fádní a zavádějící. Odvádí pozornost potenciálních vážných zájemců o tuto 

pozici, přičemž jedním z hlavních důvodů je popis této činnosti, kde je zcela jednoznačné, že 

město ve skutečnosti nehledá odborníka a specialistu, nýbrž spíše úředníka, který bude plnit 

zadané úkoly. Městský architekt by však, podle našeho názoru a dle domácích i zahraničních 

vzorů, měl být člověkem vzdělaným, majícím vizi, nadhled a měl by mít možnost zcela 

svobodně nahlížet na organismus města a předkládat inovativní řešení, nikoliv pouze plnit 

zadání. Nesouhlasíme tedy s fádním vymezením pravomocí budoucího městského architekta, 

absencí podmínky závazné praxe, neurčitou podmínkou vzdělání a absencí pojmu “vize” 
                                                 
357 JHTV - Na kafe se starostou 24.2.2017. In: Youtube [online]. 27. 2. 2017 [cit. 2021-8-11].  
Dostupné z:  www.youtube.com/watch?v=-BvNy1OQEYo&ab_channel=Kan%C3%A1l54-
skupinam%C4%9Bstsk%C3%BDchteleviz%C3%AD. Kanál 54 - skupina městských televizí 
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v podmínkách vypsaného výběrového řízení.“358 O kritice, kterou iniciativa Je to i tvoje město 

zaslala zastupitelům, následně informoval místní tisk.359 Městem vypsané výběrové řízení 

bylo nakonec zrušeno. Nikoli ale z důvodů kritiky, ale kvůli nezájmu žadatelů. 25. června 

2019 následovalo druhé vypsání výběrového řízení, které pouze nabízelo zájemcům o stupeň 

vyšší platovou třídu. Veškerá kritika tak platila i pro toto výběrové řízení. Pozice zůstala 

dlouho neobsazena. Zlom v otázce hledání městského architekta za adekvátních podmínek 

nastal 1. října 2020, kdy město vyhlásilo výběrové řízení na pozici městský architekt (externí 

odborný konzultant)360. Ve dvoukolovém výběrovém řízení tak byl vybrán ze 13 uchazečů 

Ing. arch. Lukáš Soukup. Iniciativa Je to i tvoje město následně s městským architektem 

započala jednání o vzájemné spolupráci. 

Série procházek, které za dobu své existence iniciativa Je to i tvoje město realizovala, vyústila 

v tvorbu mapového průvodce zaměřeného na architekturu a veřejný prostor Jindřichova 

Hradce 20. století – Je to i tvůj průvodce. Průvodce mapuje jak podstatné památky 20. století, 

tak jejich autory a monumentální sochařskou tvorbu. „Mnohdy, až na výjimky, se nejedná 

o ikonické městské stavby nebo skulptury. Moderní architektura i sochařství jsou zde 

roztroušeny v různých městských čtvrtích. Rozhodli jsme se proto tuto mapu koncipovat jako 

souhrn jednotlivých zastávek, ačkoliv vycházíme z procházek městem, které jsme v průběhu let 

2017−19 jako iniciativa Je to i tvoje město pro veřejnost organizovali. Každý si tak může 

vybrat zajímavé lokality a propojit si je podle svého uvážení. Z různých důvodů se do mapy 

nevešly všechny příklady architektury a pomníkové tvorby 20. století, avšak snažili jsme se 

zařadit ty nejvýznamnější.“ uvádí se v oficiálním textu v úvodu průvodce. Realizaci umožnilo 

financování v rámci projektu Umělecké intervence ve veřejném prostoru města a krajiny jako 

část specifického výzkumu FAVU-J-19-6025. Vytištěno bylo celkem 1500 kusů a distribuce 

stále probíhá. Průvodce je distribuován zdarma v místním informačním centru a na 

realizovaných akcích. S průvodcem souvisí také tvorba webových stránek, které se v průběhu 

času staly archivem a průvodce je zde volně dostupný ke stažení. 

                                                 
358 JE TO I TVOJE MĚSTO, Otevřený dopis zastupitelům města, In: Facebook [online]. 19. 02. 2019 
[cit. 2021-8-11]. Dostupné z:  www.facebook.com/jetoitvojemesto/photos/623270241466553.  
Kanál organizace Je to i tvoje město 
359 HUDEC, Adam. Hradec hledá nového architekta. Jindřichohradecký deník [online]. 26. 02. 2019 
[cit. 2021-8-11]. Dostupné z: jindrichohradecky.denik.cz/zpravy_region/hradec-hleda-noveho-architekta-
20190226.html?fbclid=IwAR3A4UNSPsJG7r909fR4SHbnySJ-Q8jeoXKYwM0kYe_z5QX1KXpdz1P9HuM 
360 Veřejné zakázky. Jindřichův Hradec, oficiální stránky města [online]. 29. 06. 2017 [cit. 2021-8-11].  
Dostupné z: www.jh.cz/redakce/index.php?clanek=74236&xuser=812642871255112617&lanG 
=cs&slozka=48383&detail_claim=127942&fbclid=IwAR3oBHbGk9EISQIFL4YDLJO07PryYKf-
SB2bf_zD_12qbk9OvlS9vEQoUqY 
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MEDIÁLNÍ OHLASY  
 

Jiří Ptáček blog – Jsem rád, když stará věc dostane novou šanci – 27. 3. 2020 – Tématem 

sochaře Filipa Hausera je paměť. V umělecké práci se zaměřil na paměť venkovské krajiny. 

V rámci iniciativy Je to i tvoje město se pro změnu snaží posílit zájem veřejnosti o podobu 

Jindřichova Hradce.361 

Český rozhlas – České Budějovice – Vytištěná socha plukovníka Švece v Jindřichově 

Hradci se stala terčem kritiky – 22. 5. 2019 – Členové jindřichohradecké iniciativy Je to 

i tvoje město kritizují sochu plukovníka Švece vytištěnou na 3D tiskárně. Podle sochaře Filipa 

Hausera vytištěná plastika porušuje autorská práva sochaře Otto Birmy a byla předražená.362 

Deník – Hradec hledá nového architekta – 26. 2. 2019 – Jindřichův Hradec – Po odchodu 

dosavadního architekta města vypsala radnice výběrové řízení na tuto pozici. Iniciativa „Je to 

i tvoje město“ namítá, že nový architekt by měl být zaměstnán externě, ne coby městský 

úředník.363 

Česká televize: Události v regionech – 1. 6. 2017 – informativní reportáž o výsledku petice, 

která zamezila nesystematickým úpravám náměstí a pokus o nastartování vzájemné diskuse. 

Součástí reportáže je také pozvánka na první komentovanou procházku.364 

Deník – Radní rozhodli: Úpravy náměstí Míru rušíme – 18. 5. 2017 – Jindřichův Hradec – 

Petice „Je to i tvoje město“ přispěla k tomu, že radní doporučují zastupitelům zrušit už dříve 

schválené úpravy náměstí Míru.365 

Deník Referendum – V Jindřichově Hradci vedou město raci – 17. 5. 2017 – Pokud 

radnicím záleží na tom, jak vypadá veřejný prostor v jejich městech, musí se o jeho podobě 

                                                 
361 PTÁČEK, Jiří. Filip Hauser: Jsem rád, když stará věc dostane novou šanci. Jiří Ptáček [online]. 27. 03. 2020  
[cit. 2021-8-11]. Dostupné z: jiriptacek.blogspot.com/2020/03/filip-hauser-jsem-rad-kdyz-stara-vec.html 
362 HOCHMANOVÁ, Lucie. Vytištěná socha plukovníka Švece v Jindřichově Hradci se stala terčem kritiky. Český 
rozhlas České Budějovice [online]. 22. 05. 2019 [cit. 2021-8-11]. Dostupné z: budejovice.rozhlas.cz/vytistena-
socha-plukovnika-svece-v-jindrichove-hradci-se-stala-tercem-kritiky-7949319 
363 HUDEC, Adam. Hradec hledá nového architekta. Jindřichohradecký deník [online]. 26. 02. 2019  
[cit. 2021-8-11]. Dostupné z: jindrichohradecky.denik.cz/zpravy_region/hradec-hleda-noveho-architekta-
20190226.html?fbclid=IwAR3A4UNSPsJG7r909fR4SHbnySJ-Q8jeoXKYwM0kYe_z5QX1KXpdz1P9HuM 
364 Zprávy v 16. Česká televize [online]. 01. 06. 2017 [cit. 2021-8-11].  
Dostupné z: www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10253214196-zpravy-v-16/217411016000601/ 
365 HUDEC, Adam. Radní rozhodli: Úpravy náměstí Míru rušíme. Jindřichohradecký deník [online]. 
 18. 05. 2017 [cit. 2021-8-11]. Dostupné z: jindrichohradecky.denik.cz/zpravy_region/radni-rozhodli-upravy-
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bavit se svými obyvateli a usilovat o vyhlašování architektonických soutěží. Dokazuje to 

i příklad Jindřichova Hradce.366 

Deník – Autoři petice za náměstí jednali s vedením města – 18. 4. 2017 – Jindřichův 

Hradec/ANKETA/ – Setkání s vedením města za sebou mají autoři petice za smysluplné 

úpravy náměstí Míru.367 

Deník – Petice za osud náměstí nese 865 podpisů – 23. 3. 2017 – Jindřichův Hradec – 

Podpisová akce iniciativy „Je to i tvoje město“ je u konce. Kvůli počtu hlasů se peticí musí 

zabývat vedení města.368 

Materialtimes – Anna Beránková: Patří teď náměstí Míru v Jindřichově Hradci 

občanům? – 20. 3. 2017 – Návrhy na úpravu hlavního náměstí v Jindřichově Hradci vyvolaly 

vlnu kritiky a odporu. Nádherné historické náměstí má v roce 2017 projít úpravami. 

Vyhlášení veřejné architektonické soutěže by podle vedení bylo spíše na obtíž. Možná by 

bylo nejlepší vyměnit jen lavičky a nainstalovat pítko.369 

iDnes – České Budějovice – Petice v Jindřichově Hradci. Na proměnu náměstí Míru 

chtějí místní soutěž – 17. 3. 2017 – Část obyvatel Jindřichova Hradce požaduje po radnici, 

aby vypsala architektonickou soutěž na obnovu náměstí Míru. Nelíbí se jim, jakým způsobem 

město vybralo projekt na úpravu tohoto prostranství. Starosta se brání, že vypsání soutěže 

nebylo nutné.370 
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Deník – Je to i tvoje město, říkají autoři petice za náměstí – 27. 2. 2017 – Jindřichův 

Hradec – Za nekvalitní řešení situace považují autoři petice postup, který hradecká radnice 

zvolila k úpravám náměstí Míru.371 

JHTV – Na kafe se starostou – 24. 2. 2017 – Jak vidí starosta Jindřichova Hradce Stanislav 

Mrvka naše dosavadní aktivity? Konfrontační díl informativního seriálu Na kafe se starostou, 

ve kterém naši činnost označil za třídní nenávist.372 
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