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Historické reálie    |     Jan Palach

Jan Palach (1948 – 1969) student Filosofické fakulty Univer-

zity Karlovy. V srpnu 1968 po okupaci Československa vojsky 

Varšavské smlouvy se zúčastnil řady protestních akcí namíře-

ných proti okupační moci.

Protože se však postupem času začala většina společnosti 

s nově nastolenou situací smiřovat, rozhodl se 16. ledna 1969 

probudit svědomí národa nanejvýš burcujícím činem. V hor-

ní části Václavského náměstí se na protest proti okupaci své 

země polil  hořlavinou a zapálil.  Po svém činu byl hospitalizo-

ván ve zdravotnickém zařízení v Legerově ulici,  kde po třech 

dnech, 19. ledna 1969, na následky zranění umírá.



Historické reálie    |     Josef Toufar

Josef Toufar (1902 – 1950) římskokatolický duchovní působí-

cí od roku 1948 v obci Číhošť na Havlíčkobrodsku.

11. prosince 1949 se podle očitých svědků během jeho ká-

zání při bohoslužbě pohnul krucifix na oltáři.  Celou tuto 

událost však farář sám neviděl,  neboť byl v té chvíli  obrácen  

k věřícím. Přesto se tento tak zvaný číhošťský zázrak stal 

předmětem vyšetřování Státní bezpečnosti.  Toufar byl opa-

kovaně podrobován brutálním výslechům ze strany vyšetřo-

vatele. Jejich cílem byla diskreditace nejen duchovního, ale  

i  katolické církve. 25. února 1950 byl Toufar po sérii  drastic-

kých výslechů převezen v kritickém stavu do pražského stát-

ního sanatoria v Legerově ulici,  kde, i  přes snahu lékařů, ještě 

téhož dne umírá.



Idea návrhu    |     Motto

„Věřím, že naše národy víc světla potřebovat nebudou.“  |    Jan Palach 

( Věta z dopisu, v němž Jan Palach vysvětluje pohnutky svého činu.) 

„Žijme tak, jako bychom již dnes zemřít měli.“  |    Josef Toufar

( Věta z kázání Josefa Toufara)



Návrh pomníku Jana Palacha a Josefa Toufara    |     Výtvarná koncepce

Pomník Jana Palacha a Josefa Toufara je situován před budovou bývalého pražského zdravotnického zařízení v Legerově 

ulici čp. 61 a čp. 63, kde se střetly osudy obou mužů a kde také oba zemřeli.

Výtvarná koncepce pomníku počítá se zapuštěním kovových liter tvořících texty pomníku do povrchu chodníku tak, aby  

s ním byly v jedné rovině. Text vztahující se k Janu Palachovi ( VĚŘÍM, ŽE NAŠE NÁRODY VÍC SVĚTLA POTŘEBOVAT NEBUDOU.   

JAN PALACH   † 19/1   1969) je logicky směrován od Václavského náměstí,  text vztahující se k Josefu Toufarovi (ŽIJME TAK, 

JAKO BYCHOM JIŽ DNES ZEMŘÍT MĚLI.  JOSEF TOUFAR   † 25/2  1950) je umístěn ve směru od náměstí I .  P. Pavlova. Pomník tak 

bude čitelný pro chodce, kteří budou k tomuto místu mířit z obou stran. Velikost liter je zvolena v dostatečné velikosti,  aby 

chodec mohl texty pohodlně přečíst.  Litery z bílého kovu kontrastují s materiálem chodníku, který je řešen v modré barvě. 

Základní ideou tohoto návrhu je fakt, že si texty přečte každý chodec, neboť se stanou dominantním vizuálním prvkem ve 

směru chůze. Proto je tato koncepce mnohem účinnější než umístění pamětní desky na fasádě domu, kterou lze minout bez 

povšimnutí.

Na fasádu domu bude osazena betonová římsa v modré barvě, která koresponduje s navrženým architektonickým řešením 

chodníku i fasády domu. Římsa bude sloužit jako prostor pro umístění svíček a květin a nese text NEZAPOMEŇTE.. .

Nad místem, kde se v chodníku setkávají jména Josef Toufar a Jan Palach, je na fasádě umístěno svítidlo, které svým tvarem 

jednoznačně evokuje lampu z operačního sálu. To je odkazem na skutečnost, že v tomto domě bylo zdravotnické zařízení, 

v němž oba muži zemřeli.  Návrh počítá s tím, že se světlo bude rozsvěcet ve stejnou dobu jako pouliční osvětlení a bude 

osvětlovat obě jména. Pomník tak bude vizuálně působit j inak ve dne a po setmění.



Návrh pomníku Jana Palacha a Josefa Toufara    |     Technické řešení

Technické řešení počítá s rozdělením tělesa chodníku na jednotlivé betonové segmenty, které budou vyrobeny jako prefab-

rikáty. To jednak umožní demontovatelnost chodníku v případě oprav inženýrských sítí  a zároveň finančně zlevní případnou 

výrobu a nahrazení poškozených částí.

V segmentech s nápisy budou do betonových dílů ukotveny litery z bílého kovu. Jednotlivé bloky budou odlity z vysoko-

hodnotného probarveného betonu.

Receptura betonu bude navržena a doladěna s ohledem na požadovanou barevnost a mechanické vlastnosti ztvrdlého ma-

teriálu. Zásadní požadavky, jako trvanlivost a odolnost proti mrazu a chemickým rozmrazovacím látkám, budou ověřeny 

příslušnými normovými zkouškami.

Na fasádu domu bude osazena betonová římsa pro odkládání svíček a květin. Rovněž do ní boudou zapuštěny kovové litery. 

Beton římsy bude shodný s betonem chodníku.

Svítidlo bude vyrobeno podle dodaných technických výkresů specializovanou pasířskou firmou tak, aby splňovalo podmín-

ky pro užití  v exteriéru.



Návrh pomníku Jana Palacha a Josefa Toufara    |     Situace

Základní paramatry  Délka chodníku: 2660 cm

 Šířka chodníku: 145 cm

 Šířka chodníku včetně obrubníku: 175 cm

 Délka textu 1(Palach): 1255 cm

 Délka textu 2( Toufar):  1127 cm

 Výška liter:  14,5 cm

 Průměr svítidla: 150 cm



Vizualizace pomníku Jana Palacha a Josefa Toufara    |     Celkový pohled ve dne



Vizualizace pomníku Jana Palacha a Josefa Toufara    |     Celkový pohled po setmění



Vizualizace pomníku Jana Palacha a Josefa Toufara    |     Pohled z úrovně chodce ve dne a po setmění



Návrh pomníku Jana Palacha a Josefa Toufara    |     Alternativní technologické řešení

Alternativní řešení návrhu pomník Josefa Toufara a Jana Palacha spočívá v opuštění koncepce zapuštěných kovových liter 

do betonových segmentů chodníku a do betonové římsy. Navrhované řešení počítá s užitím technologie, která texty vytvoří 

přímo v hmotě betonu. Jednou z možností je užití  tzv. vymývaného betonu. Tato technologie umožňuje zachovat veškeré 

nápisy aplikované v betonu hladké, zatímco ostatní části chodníku odhalují strukturu použitého kameniva v betonové smě-

si.  Výhodou tohoto řešení je materiálová homogennost písma a okolní hmoty. Odpadá zde riziko z kontaktu dvou materiálů 

- betonu a kovu. 

Volba nejvhodnějšího řešení realizace pomníku bude výsledkem dalších konfrontací obou alternativ zohledňující jak este-

tické hledisko, tak i  realizační aspekty včetně finanční stránky.

Ukázka betonu osazeného kovovými prvky (foto: archiv autora) Ukázka vymývaného betonu (foto: zdroj - internet)



Návrh pomníku Jana Palacha a Josefa Toufara    |     Zvláštní poděkování
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