Průvodní zpráva

Základní idea :
Základní ideou památníku je vyjádření křehkosti míru a rovnováhy. Pokud jsou mír a
rovnováha vychýleny, je někdy nutné navrátit rovnováhu bojem. A tento památník je
poctou lidem, kteří nebyli lhostejní a bojovali za mír, bojovali proti bezpráví. Tvar
památníku je inspirovaný tvarem dětské houpačky, je možné ho rozhoupat.
Návrh památníku provází několik citátu:
„Chránit mír znamená nechtít válku. Ale chránit mír znamená i statečně sáhnout ke
zbrani proti tomu, kdo by mír, klid, lidskost, lidskou důstojnost a svobodu každého
našeho občana chtěl ohrozit."
Edvard Beneš
,,Nebojte se nepřátel, v nejhorším vás mohou zabít.
Nebojte se přátel, v nejhorším vás mohou zradit.
Bojte se však lhostejných, neboť při jejich přihlížení a tichém souhlasu se děje vražda
i zrada."
Bruno Jasenski
Hmotové řešení:
Památník má organický tvar, tvar je inspirovaný dětskou houpačkou, stojí na oblině,
což symbolizuje křehkost rovnováhy. Samotný památník je možné rozkývat, díky
vnitřnímu mechanismu a jeho kotvení (viz. řez), toto představuje křehkou rovnováhu
míru. Konstrukce památníku je ocelová, opláštěná leštěným nerezovým plechem.
Památník je 4,3m dlouhý, v nejvyšším místě dosahuje 1,9m od dlažby, v nejnižším
místě 1,35m. Je 1,4m široký.
Památník je z leštěné nerezové oceli a odráží tak obraz svého okolí. Je umístěn na
lehce vyvýšené dlážděné oblině, která se ve svém vrcholu oproti původnímu terénu
zvedá o 20cm. Vyvýšená oblina je lemována ocelovým kruhem, kde bude umístěn text.
Textace památníku:

V kruhu lemujícím vyvýšenou oblinu bude umístěn text:
„Těm, kteří nebyli lhostejní a bojovali proti bezpráví. Těm, kteří pomáhali navrátit
ztracenou rovnováhu."

Umístění památníku:
Památník je navržen na dlážděnou plochu v severní části parku. Tato dlážděná plocha
má otevřený charakter, tedy zde může památník vyniknout. Navíc se nám tato plocha
jeví pro památník připravená a umožňuje setkání i většího počtu osob při slavnostních
okamžicích a to bez nutnosti zásahů do stávajících zpevněných ploch, které byly
nedávno nově provedeny.

V souvislosti s tímto dílem bude zrealizováno nasvětlení památníku, světla budou
umístěna v dlážděné ploše kolem něj. Osvětlení bude využíváno ve večerních a
nočních hodinách.

