
Koncem roku 2017 se město Brno rozhodlo pokračovat  
v projektu „Sochy pro Brno“. V centru města tak 
postupně vzniká galerie 10 soch věnovaných významným 
osobnostem. 
V předchozích několika letech byla již zrealizována čtyři 
díla, a to socha mladého W. A. Mozarta od Kurta Gebauera, 
T. A. Edisona od Tomáše Medka, socha J. Skácela od 
Jiřího Sobotky a funerální socha na čestném urnovém 
pohřebišti Ústředního hřbitova od Václava Fialy. 

Dalšími významnými osobnostmi, které doplní brněnskou 
venkovní galerii, se stane socha mezinárodně uznávaného 
architekta Adolfa Loose a socha významného barokního 
představitele jezuitského řádu pátera Martina Středy.  

PÁTER MARTIN STŘEDA byl v době obléhání města 
Brna švédskými vojsky rektorem jezuitské koleje, blízkým 
spolupracovníkem velitele Brna J.-L. Raduita de Souches 
a duchovním a morálním pilířem celé obrany města. 
Vzhledem k jeho působišti a s ohledem na místo jeho 
posledního odpočinku bylo navrženo situovat sochařské 
dílo do plochy chodníku u kostela Nanebevzetí Panny 
Marie do prostoru rohu mezi věží a čelem severní lodi 
kostela na nároží ulic Jezuitská a Beethovenova v Brně.
 
SOUTĚŽ NA ZPODOBNĚNÍ P. MARTINA STŘEDY 
BYLA VYHLÁŠENA JAKO SOUTĚŽ VÝTVARNÁ, 
OTEVŘENÁ, JEDNOKOLOVÁ A ANONYMNÍ. 

Ze zadání soutěže vyplývá, že se bude jednat o dílo 
fi gurální s pevným umístěním na podstavci.

Velikost ani materiál výtvarného zpracování nejsou 
přesně dané, dílo je omezeno pouze daným prostorem, 
požadavkem na odolnost materiálu vůči klimatickým 
vlivům a možným vandalským zásahům a fi nanční
rozvahou autora. 
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SOUTĚŽE SE ZÚČASTNILO 27 AUTORŮ, KTEŘÍ 
V DANÉM TERMÍNU A DLE REGULÍ SOUTĚŽE 
ODEVZDALI SVÁ DÍLA.

V polovině dubna 2018 se poprvé sešla zvolená  
sedmičlenná porota, aby vybrala ty nejlepší 
z předložených výtvarných návrhů.

Složení poroty:

ČLENOVÉ POROTY ZÁVISLÍ:

Ing. Petr Vokřál,
primátor statutárního města Brna

Bc. Matěj Hollan,
náměstek primátora statutárního města Brna

Mgr. Petr Hladík,
1. náměstek primátora statutárního města Brna

ČLENOVÉ POROTY ODBORNĚ KVALIFIKOVANÍ 

prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.,
vedoucí Katedry výtvarné výchovy PF MU

doc. Mgr. Tomáš Medek, 
sochař, docent –  FaVU VUT v Brně

prof. Ing. arch. Petr Hrůša,
autorizovaný architekt

Josef Čunek,
rektor kostela Nanebevzetí Panny Marie v Brně

Porota zasedala pod vedením Mgr. Petra Hladíka, který 
byl zvolen předsedou poroty.
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Porota, pod vedením předsedy poroty Mgr. Petra 
Hladíka, vznesla několik základních doporučení, 
ke kterým následně přihlížela při posuzování 
výtvarných děl:

  měly by být refl ektovány historické souvislosti
  vítězné dílo by mělo splňovat požadavek
  nadčasovosti 
  ideálně by mělo být vše povýšeno do polohy mýtu
  dílo by mělo být komorního rozměru
  a meditativního charakteru 

Porota na základě stanovených kritérií ze soutěže 
diskutovala a posoudila všechny soutěžní návrhy. 
Z důvodu následné nepřítomnosti závislých členů 
poroty byl stanoven 2. termín zasedání poroty. 

Druhé zasedání poroty se konalo 30. dubna za účasti 
Mgr. Petra Hladíka, prof. Radka Horáčka, doc. Tomáše 
Medka a Josefa Čunka.  

Porota vyhodnotila všechny soutěžní návrhy, stanovila 
pořadí umístění výtvarných děl a následně identifi kovala 
jednotlivé autory.
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1. místo
návrh č. 16 

MgA. Jan Šebánek, PhD.

7. srpna 2018 Rada města Brna schválila výsledky 
výtvarné soutěže a odsouhlasila k realizaci vítězný 
návrh od Jana Šebánka.

2. místo
návrh č. 11

akad. sochař Daniel Trubač, 
MgA. Svatopluk Sládeček

3. místo
návrh č.19

MgA. Dušan Váňa
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