
PAMÁTNÍK LETCŮM 1939 – 1945 ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Soutěžní podmínky – soutěžní podklady 

 

P. 01 – Soutěžní zadání 

  

1. Záměr 

Záměrem je vybudování památníku letcům v letech 1939 – 1945 (dále jen památník). 
 

2. Místo a širší vztahy 

Místo pro umístění památníku se nachází ve veřejném prostoru Senovážného náměstí 
na relativně samostatné části veřejné zeleně před hlavní poštou, na jednom 
z nejfrekventovanějších míst v těsném sousedství historického centra města České 
Budějovice. Místo je vymezeno hlavní komunikací se zastávkou MHD, ulicí Karla IV. a 
parkovištěm před poštou.  Veřejná zeleň je stabilizovaná a nebude se do ní zasahovat.  
Pro vlastní památník bude využita část pozemku parc. č. 406 v k.ú. České Budějovice 6, 
v rozsahu cca 60 m

2
. V místě památníku se nacházejí podzemní sítě technické 

infrastruktury, které je třeba respektovat.  
V místě pro umístění památníku bylo od roku 1928 do roku 1939 umístěno bronzové 
sousoší Švecova pomníku legionářů od Otto Birmy a Karla Chocholy. 
  
3. Zadání 

Účelem památníku je vytvořit v části veřejného prostoru Senovážného náměstí důstojné 
pietní místo, kterým bude vyjádřena úcta českým letcům, kteří měli tu odvahu odejít od 
svých rodin i přes hrozbu perzekucí proti nim a jít bojovat za svobodu naší vlasti ve 2. 
světové válce na straně spojenců proti nacismu. V tomto boji mnozí z nich položili své 
životy. Nebylo jejich volbou, že se tento boj odehrával především v rámci perutí R.A.F. 
Tato skutečnost však nebyla většině z nich po únoru 1948 zapomenuta a mnozí na ni 
doplatili dlouholetou ztrátou svobody i svými životy. Je třeba, aby tyto skutečnosti byly 
především mladé generaci neustále připomínány uctěním jejich památky, a právě 
důstojný památník by měl toto připomenutí a úctu soudobými výtvarnými a 
architektskými prostředky vyjádřit. 
 
Umístění a orientace památníku by mělo umožnit konání pietních setkání veřejnosti při 
významných výročích a událostech tak, aby nedošlo k výraznějšímu narušení provozu 
zastávky MHD.  
Přístup na veřejnou zeleň by měl být omezen pouze osobám účastnících se pietních 
akcí, pokládání věnců, květin a podobně. Tento přístup by měl být citlivým způsobem 
zpevněn.  
Je možná terénní úprava zvyšující umístění vlastního památníku při respektování 
podzemních sítí technické infrastruktury a údržby zeleně  
Je možné doplnění střední a vysoké zeleně, ovšem při respektování stávající zeleně a 
bez zásadnějšího narušení její kompozice. Jakákoliv jiná úprava v rámci 
předpokládaných nákladů na realizaci není porušením soutěžního zadání, musí však být 
řádně dokumentována a zdůvodněna. 
Materiálové a technologické řešení není určeno. Mělo by však umožnit bezproblémovou 
údržbu veřejné zeleně, minimální péči o vlastní památník a odolnost proti vandalům a 
krádežím. 
Celkový rozsah úprav a zásahů do stávajícího veřejného prostoru by neměl překročit 
plochu 60 m

2
. Pokud tuto plochu překročí, nejedná se o porušení soutěžního zadání a 

překročení musí být vykázáno v m
2
 a dostatečně zdůvodněno. 



Je možné počítat s využitím v místě dosažitelných médií pro památník (elektřina, voda 
atp.). 
 
Na památníku bude umístěn nápis. Text nápisu není přesně určen, soutěžící jej mohou 
navrhnout jako součást soutěžního návrhu. 
 
Příklady: 
 

A: 
VĚNOVÁNO ČESKÝM LETCŮM, KTEŘÍ BOJOVALI 

V LÉTECH 1939 – 1945 PROTI NACISMU 
 
B: 

VĚNOVÁNO VŠEM ČESKÝM LETCŮM, KTEŘÍ POMOHLI 
VYHRÁT II. SVĚTOVOU VÁLKU 

 
C:  

ČESKÝM VÁLEČNÝM LETCŮM V LÉTECH 1939 – 1945 V 
RAF 

 
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo jednat s autorem o případném provedení úpravy či 
změny textu nápisu.  
Umístění, tvar, typ a materiál písma se neurčuje, požaduje se však jeho běžná čitelnost 
bez nutnosti přístupu k památníku. 
 

 

 

 


