
PAMĚTNÍ DESKA – BUCHAL A SPOL.  
Vypsání veřejné soutěže na vytvoření pamětní desky 

Vypisovatel: spolek Fiducia

PŘEDMĚT
Vytvoření návrhu pamětní desky věnované obětem komunistického monstrprocesu Buchal a spol., který se odehrál v padesátých letech v objektu Čapkovy 
sokolovny v Ostravě. Pamětní deska bude umístěna na budově Čapkovy sokolovny v centru Ostravy na ulici Sokolská třída 1918/46 na zdi u bývalého hlavního 
vstupu (dnes vstup do prodejny Chance – foto místa a odkaz na mapy.cz viz příloha č. 1). 

Záměrem vypisovatele je připomenout oběti ostravského monstrprocesu Buchal a spol. Toto soudní divadlo, které bylo největším politickým procesem na 
Ostravsku, navazovalo na politický proces s Miladou Horákovou a komunističtí propagandisté jím chtěli veřejnost přesvědčit o tom, jak důmyslně bylo pražskými 
„protistátními živly“ (údajně připravujícími převrat či novou válku) ohroženo „ocelové srdce republiky“. Zřetelným záměrem bylo především ochromit oponenty 
režimu a zastrašit svobodně smýšlející občany. Ve čtyřech ostravských návazných procesech tak bylo nakonec souzeno 90 lidí a zcela nespravedlivě zde padly 
čtyři tresty smrti, další vysoké tresty doživotí a mnohaletých těžkých žalářů. Deska bude umístěna na zeď Čapkovy sokolovny, kde proces probíhal. 

Pamětní deska bude umístěna ve spolupráci s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu, zástupci politických vězňů 50. let, Tělocvičnou jednotou Sokol Moravská 
Ostrava 1, Gymnáziem Olgy Havlové a Filozoficko-přírodovědeckou fakultou Slezské univerzity v Opavě díky podpoře Jana a Marka Przybylových, kteří na vytvoření 
pamětní desky věnovali 20 000 korun.

Vítěz soutěže dodá umělecký návrh a tento realizuje včetně osazení. 

ZADÁNÍ
Předmětem soutěže je pamětní deska umístěná na základě domluvy s majiteli objektu Tělocvičnou jednotou Sokol Moravská Ostrava 1 – Sokolem Ostrava na 
budově Čapkovy sokolovny v centru Ostravy na ulici Sokolská třída 1918/46. Pamětní deska by měla být umístěna na zdi u bývalého hlavního vstupu (dnes vstup 
do prodejny Chance – foto místa a odkaz na mapy.cz viz příloha). 

Velikost celého výklenku: délka 487 cm x výška 286 cm – zákres situace viz příloha. 

NÁVRH
Výtvarný návrh pamětní desky bude předložen v barevném provedení jako kresba na tvrdém papíře nebo jako grafická (digitální) kresba ve formátu A4 rovněž 
v barevném provedení. 

Nedílnou součástí pamětní desky je následujících text:
V této sokolovně bylo v červenci 1950 v komunistickém monstrprocesu Buchal a spol. souzeno 90 osob, padly čtyři tresty smrti, pět doživotí a řada mnoholetých 
vězení. Utrpení nespravedlivě souzených a jejich rodin nás zavazuje k tomu, abychom nezapomněli.

Návrh musí odpovídat těmto podmínkám:
a) Velikost, umístění i obsah pamětní desky umožní její snadnou viditelnost 
b) Všechny materiály použité na provedení (zhotovení) pamětní desky, způsob (postup) provedení (zhotovení) pamětní desky i její výsledná podoba dovolí její 
dlouhodobé osazení na místo, s vyšší odolností vůči opotřebení způsobenému zejména vnějšími povětrnostními vlivy a případným vandalismem. 

SOUČÁSTÍ NÁVRHU JE PŘÍLOHA, KTERÁ MUSÍ OBSAHOVAT TYTO INFORMACE
1. Stručnou písemnou zprávu vztahující se k symbolice výtvarného návrhu a k popisu materiálového složení pamětní desky a způsobu osazení na fasádu budovy. 
2. Přesné vymezení rozměrů navrhované pamětní desky, jež umožní její proveditelné, bezpečné a trvalé připevnění na místo a budovu.
3. Dostatečně konkrétní a podrobný návrh způsobu připevnění pamětní desky na místo a budovu.
4. Stručný životopis autora návrhu s udáním adresy. (Případně lze doložit již uskutečněné realizace – nepovinné).

5. Rozpočet navrhovaného řešení zahrnující veškeré náklady spojené s návrhem, realizací a osazením desky (materiál, návrh, práce včetně osazení).

KRITÉRIA HODNOCENÍ A POROTA
Hodnotícím kritériem je kvalita a originalita uměleckého ztvárnění, přiměřenost materiálového řešení a vhodné zasazení pamětní desky v kontextu existujícího 
objektu.

O výsledcích soutěže bude rozhodovat porota složená z odborníků, zástupců vypisovatele a spolupracujících institucí. Výsledky soutěže vypisovatel zveřejní 
nejpozději do 30. 6. 2020, všechny návrhy, včetně hodnocení poroty, budou představeny veřejnosti nejpozději do konce srpna 2020. 

Složení poroty: 
Ilona Rozehnalová – předsedkyně spolku Fiducia
Karolina Skorková – ředitelka festivalu Meat desing
Jakub Ivánek – popularizátor ostravských soch
Jaroslav Koléšek – sochař
Martin Mikolášek – ředitel Střední umělecké školy Ostrava, příspěvkové organizace

Marek Pokorný – ředitel městské galerie Plato
Ondřej Rybníček – zástupce TJ Sokol Moravská Ostrava 1
Petr Šimíček – historik a pedagog
Ondřej Turoň – architekt



FINANCE
Vypisovatel má pro návrh, realizaci a upevnění k dispozici celkovou částku 20 000,- Kč.
Částku na pamětní desku darovali Jan a Marek Przybylovi.
Členové poroty vykonají svou práci bezplatně.

Vypisovatel neproplácí skicovné. Porota pouze volí návrh, který bude vybrán k realizaci – nejde o soutěž o ceny.  

REALIZACE
Z oceněných návrhů vybere porota návrh pro realizaci a bude jednat s vítězem o realizaci pamětní desky. Pokud porota nedospěje k definitivnímu rozhodnutí, 
vyhrazuje si právo pokračovat případně v hledání optimálního návrhu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené návrhy či soutěž bez udání 
důvodu zrušit. 

TERMÍNY
Termín odevzdání soutěžních návrhů je 21. 6. 2020.
Oznámení vítězného návrhu (za předpokladu výše uvedených podmínek): do 31. 6. 2020.
Termín dokončení realizace a osazení desky na fasádu do: 20. 9. 2020.

Předpokládaný křest pamětní desky: 21. 9. 2020. 

FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ
Návrhy dodejte do poštou do 20. 6. 2020 včetně na adresu vypisovatele: spolek Fiducia, Nádražní 30, Ostrava 702 00 nebo osobně do Antikvariátu Fiducia 
(po–pá 10–18) v obálce nadepsané „Pamětní deska – Buchal a spol.“. 

Pro případné dotazy k soutěži nás kontaktujte na e-mail antikfiducia@seznam.cz

PŘÍLOHY SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK
1. Fotografie místa včetně odkazu na mapy.cz

2. Návrh smlouvy o dílo



PŘÍLOHA Č. 1
ADRESA OBJEKTU
Sokolská třída 1918/46, 702 00 Ostrava
 
MAPY.CZ
https://mapy.cz/zakladni?x=18.2870315&y=49.8457190&z=17&source=addr&id=8840160

FOTOGRAFIE
Šipkou je označena plocha umístění pamětní desky
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PŘÍLOHA Č. 2

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle §2586 a nasl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Smluvní strany: 

spolek Fiducia
Nádražní 30, Ostrava
IČ 26642379

(dále jen „Objednatel“) 

a 

autor:
adresa:
rodné číslo – případně IČ:

(dále jen „Zhotovitel“)

se dohodly na uzavření následující smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“): 

1. Předmět smlouvy 
Zhotovitel se zavazuje vytvořit pro objednatele originální autorské dílo „Pamětní deska – Buchal a spol.“ (dále jen „autorské dílo“): 
a) druh díla: pamětní deska
b) autor:   ..............................................................................
c) název:  ..............................................................................
Podrobná specifikace díla: Jedná se o ................................................................., které bude umístěno na ............................................................................ Součástí dodání díla je veškerá 
manipulace a montáž. Provedením díla vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny díla dle této smlouvy. 
Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. 

2. Součinnost stran 
Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou k zajištění provádění díla. 

3. Doba zhotovení a předání díla 
Zhotovitel se zavazuje předat hotové dílo objednateli nejpozději do ......................................
Dílo převezme objednatel a písemně potvrdí toto převzetí protokolem o převzetí. Tento způsob převzetí považují smluvní strany za převzetí bez výhrad. 

4. Cena díla 
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši 20 000,- Kč. Slovy: dvacet tisíc korun českých.  
Tuto cenu se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli následujícím způsobem: 
Celou částku nejpozději do 14 dní od převzetí díla převodem na základě faktury zhotovitele. 

5. Vlastnické právo k dílu
Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem po celkovém zaplacení finanční částky podle bodu 4. této smlouvy zhotoviteli.

6. Záruční lhůta
Záruční lhůta na předmět díla je stanovena na dva roky. Za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách, nese odpovědnost 
zhotovitel. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 pracovních dnů od okamžiku 
oznámení vady Díla či jeho části, bude-li to v daném případě technicky možné, zahájit odstraňování vady Díla či jeho části. 

Nestanoví-li tato smlouva jinak, platí ustanovení občanského zákoníku o kupní smlouvě.

Tato Smlouva bude podepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po podpisu každá Smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 

V Ostravě dne ....................................................................................   Autor 

V Ostravě dne ....................................................................................   Nabyvatel
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