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SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY VÝTVARNÉ SOUTĚŽE O NÁVRH NA 

DOPLNĚNÍ PAMÁTNÍKU OBĚTEM VÁLEK 

NA NÁMĚSTÍ V NEPOMUKU 

 
Město Nepomuk vyhlašuje na základě usnesení RMN ze dne 16.1.2018 číslo jednání (JedNR3-
87/2018) soutěž o nejvhodnější návrh na doplnění, úpravu a rozšíření památníku „Obětem 
válek“ na náměstí Augustina Němejce v Nepomuku.  
 
Město Nepomuk tímto vyzývá zájemce o zpracování návrhu, v souladu s níže uvedenými 
podmínkami. 
 
Účelem soutěže je nalézt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu soutěže, kterým je doplnění 
a rozšíření stávajícího památníku „Obětem válek“ na náměstí A. Němejce v Nepomuku, a to 
tak, aby jeho součástí byl jmenný seznam všech obětí obou světových válek z řad občanů 
Nepomuka. 
 
Památník se nachází v malém parčíku před budovou někdejších měšťanských škol a má 
podobu vysokého soklu nesoucího sochu prvního československého prezidenta T.G. Masaryka 
v životní velikosti. Na soklu je vytesán nápis „Obětem válek.“ Pomník „Padlým vojínům“ byl 
instalován ve 20. letech 20. století a měl připomínat nejen oběti Velké války, ale také 
vyhlášení samostatnosti a osobnost „prezidenta osvoboditele“. Hlavní nepomucké náměstí 
také tehdy začalo nést jméno „Masarykovo náměstí“.  
Památník měl pohnutou historii, což u objektů tohoto typu nebylo výjimečné. Po nacistické 
okupaci byla socha TGM odstraněna a uschována, v roce 1945 se zas navrátila na své místo. 
Bohužel ne nadlouho. Po roce 1948 byla odstraněna znovu a tentokrát i zničena. Sochu 
nahradila mísa na „věčný oheň“, který zde ale většinou nehořel. Po listopadu 1989 byl 
ustanoven spolek pro obnovu pomníku TGM a během krátké doby se podařilo navrátit na 
podstavec kopii (či spíše volnou repliku) původní sochy. V roce 1999 kompozici doplnily dvě 
drobné skulptury (kamenné květy) od B. a J. Štěrby, po stranách památníku, vzniklé při 
zdejších sochařských sympoziích. 
Památník představuje výrazný výtvarný a architektonický prvek nepomuckého náměstí. 
 
Oproti velkému počtu jiných památníků obětem válek nenese ten nepomucký žádnou 
informaci o konkrétních lidech, k jejichž památce je vztyčen. A právě doplnění této informace 
je hlavním zadáním soutěže. Považujeme tento krok v roce stého výročí od konce I. světové 
války za projev úcty a piety vůči těmto lidem.  
 
Součástí památníku tedy bude jmenný seznam všech nepomuckých občanů, kteří zahynuli v 
přímé souvislosti s válečnými událostmi obou světových válek, lhostejno zda padli na frontě, 



byli zabiti v koncentračním táboře, popraveni okupanty … Jejich jména by neměla být 
zapomenuta (právě proto, že už dnes většinou jsou). Jména musí být uvedena ve tvaru 
„Jméno Příjmení“. Pořadí již závisí na autorovi návrhu (chronologické, abecední, geografické 
…). Je možné uvést i další informace, datum narození a úmrtí aj.). Zadavatel přesně 
nespecifikuje, jakou podobu bude ztvárnění seznamu mít, ani jeho přesné umístění, které by 
ale mělo mít prostorovou souvislost se stávajícím památníkem. Lze si představit konvenční 
provedení v podobě pamětní desky zapuštěné např. do parteru parčíku, či další stély. 
Zadavatel ale předpokládá spíše invenčnější řešení, k jehož nalezení má sloužit tato soutěž.  
Důležitým faktorem pro výběr nejvhodnějšího návrhu bude nejen výtvarná kvalita, ale i pieta 
spojená s množstvím násilně ukončených životů. Preferováno bude také decentnější a nepříliš 
dominantní řešení. 
Návrh by měl zahrnout nejen výtvarné ztvárnění seznamu obětí, případně širší výtvarnou 
intervenci, ale též architektonické ztvárnění celého parčíku před budovou bývalých škol, 
přičemž stávající pomník se sochou TGM, umístění parčíku na vyvýšeném kamenném soklu a 
stromořadí před budovou je nutné respektovat.  
 
Zpracování návrhu: 
Grafická část soutěžního návrhu bude odevzdána v tištěné i digitální podobě a bude 
obsahovat: 
a) skicu či vizualizaci návrhu 

b) půdorysné schéma  
c) zákres návrhu do 2 fotografií zachycující celkové architektonické a výtvarné řešení prostoru 
v okolí památníku  
Textová část bude obsahovat stručné objasnění základních principů navrhovaného řešení, 
zaměřené zejména na: 
a) zdůvodnění zvoleného celkového řešení umístění v území, 
b) zdůvodnění zvoleného ideového a výtvarného řešení  
c) podrobný popis a zdůvodnění konstrukce, materiálů a technologií, 
d) cenovou nabídku a položkový rozpočet všech nákladů výroby a instalace 

e) propočet finančních nákladů údržby a provozu, pokud má provozní náklady. 
Textová část bude předložena v tištěné i digitální podobě ve formátech docx a PDF 

 
Limitní náklady jsou stanoveny jako nepřekročitelné do výše 500 tis. Kč vč. DPH a zahrnují 
veškeré náklady na výtvarné zpracování návrhů, výrobu a osazení desek. Očekává se, že 
účastníci soutěže budou hledat taková řešení, která povedou k investičním a provozním 
nákladům rozumným a přiměřeným významu díla.   
 
Odhalení díla je plánováno při příležitosti 100 let od vzniku Československa 28. října 2018. 
 
Kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují bez pořadí 
významnosti následně: 
- komplexní ideová a výtvarná kvalita návrhu,  
- kvalita celkového řešení umístění v území, architektonická kvalita, prostorový kontext  
- hospodárnost a ekonomická (finanční) přiměřenost zvoleného řešení  
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Předložené návrhy řešení posoudí a vyhodnotí Komise kultury a cestovního ruchu rady města 
Nepomuk. Komise může ke svému jednání přizvat odborné znalce (výtvarníky, architekty, 
teoretiky umění apod.) 
Komise vybere první tři nejlepší návrhy dle uvedených hodnotících kritérií. Komise může 
rozhodnout o jiném udělení cen či jejich neudělení. 
Závěry komise projedná Rada města Nepomuk a rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky. 
 
S autorem vítězného návrhu bude uzavřena Smlouva o dílo na realizaci doplnění památníku. 
 
Samotná účast v soutěži nebude honorována. 
 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo: 
- změnit uveřejněné podmínky soutěže, 
- veřejnou soutěž zrušit, 
- odmítnout všechny předložené návrhy. 
 
Termín předložení návrhů je stanoven nejpozději do 30.4.2018 do 18:00 hodin do podatelny 
MÚ Nepomuk, Nám. A. Němejce 63, 335 01 Nepomuk. 
 
Návrhy musí být doručeny v uzavřeném obalu zamezujícím poškození návrhu při manipulaci s 
označením „Soutěž – doplnění památníku obětem válek“.  
Návrhy budou prezentovány anonymně. Proto žádná část soutěžního návrhu (mimo obsahu 
obálky „Autor“) nesmí obsahovat podpis, heslo, ani jinou grafickou značku, která by mohla 
vést k porušení anonymity.  
Součástí návrhu bude zalepená obálka nadepsaná „Autor“, která bude obsahovat následující 
dokumenty: 
a) Jméno a adresa účastníka soutěže, číslo bankovního spojení, telefonní čísla, e-mailové 
adresy.  
b) Podpis účastníka soutěže. 
 
Všichni účastníci budou o výsledku soutěže informováni písemně. 
 
Zájemci o účast v soutěži mohou získat na vyžádání podrobnější informace u kontaktní osoby 
vyhlašovatele: Pavel Kroupa, místostarosta, tel: 725 961 872, e-mail: pavel.kroupa@urad-
nepomuk.cz 

 
 
 
V Nepomuku dne 19.1.2018 

Ing. Jiří Švec 

starosta Města Nepomuk 


