
SPOLEK FIDUCIA
oznamuje zahájení

 VEŘEJNÉ SOUTĚŽE 
NA UMĚLECKÉ DÍLO 

NA HROB AUGUSTINA HANDZELA

a vydává k tomu tyto

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY



ÚVOD
Veřejná soutěž na umělecké dílo na hrob Augustina Handzela. 
Jde o významného sochaře spjatého s ostravským regionem, který je pohřben na hřbitově na Slezské Ost-
ravě. Hrob byl původně dotvořen přímo Handzelem upraveným kamenem, který se však ztratil. V současné 
době hrob sestává ze základové desky a rámu – viz zákres a fotografie, které jsou přílohou těchto podmí-
nek.

Název soutěže: 
Veřejná soutěž na umělecké dílo na hrob Augustina Handzela
1.    ZADAVATEL  SOUTĚŽE

1.1.   Identifikační údaje zadavatele 
Zadavatel soutěže: spolek Fiducia
   Nádražní 615/30 Ostrava 
   IČ: 26642379
zastoupený:  Mgr. Ilona Rozehnalová
sekretář soutěže:  Mgr. Ilona Rozehnalová

2.     PŘEDMĚT A ÚČEL SOUTĚŽE 

2.1.   Předmět a účel soutěže
 

Účelem soutěže je návrh a následná realizace uměleckého díla, které bude umístěno na hrobě sochaře 
Augustina Handzela na slezskoostravském hřbitově. Dílo je chápáno jako pocta Augustinu Handzelovi, 
významnému ostravskému sochaři (viz biogram v příloze těchto soutěžních podmínek). Umělecké dílo by 
se mělo stát trvalou plnohodnotnou součástí slezskoostravského hřbitova, mělo by odolat času v dlouhodo-
bém výhledu materiálově i myšlenkově a mělo by přispět k ozvláštnění a kultivaci daného prostoru. Před-
mětem soutěže je zpracování soutěžního návrhu uměleckého díla, jehož pojetí a kompoziční začlenění bude 
ponecháno na kreativitě autorů. Návrh bude rovněž zahrnovat celkovou úpravu hrobu. Vítězné dílo bude 
následně autorem kompletně realizováno v souladu s jeho vítězným návrhem včetně jeho umístění v da-
ném prostoru s tím, že porota soutěže i zadavatel mohou před realizací  návrh připomínkovat.

2.2.     Regulační podmínky

2.2.1.  Umístění díla

Dílo bude situováno na hrobě Agustina Handzela  (hrobové místo s označením SK 49/3R-D na pohřebišti 
ve Slezské Ostravě). Zadavatel doporučuje autorům věnovat zvýšenou pozornost při začleňování díla dle 
autorského návrhu do zadavatelem určeného prostoru; dílo by mělo zohledňovat kontext  a význam daného 
prostoru, zejména fakt, že se jedná o hřbitov. 

2.2.2.   Autorské dílo

Velikost a charakter díla nejsou přesně specifikovány, pouze omezeny finanční rozvahou autora.  Soutěž je 
otevřená. Autor, jemuž bude zadána realizace díla, zajistí před realizací kompletní projektovou dokumenta-
ci, která musí řešit veškeré náležitosti ve smyslu platných norem a předpisů. 

Dílo musí být pevně instalováno na základovou konstrukci (řešení osazení díla bude součástí návrhu). Mate-
riálová skladba díla není určena. Nutné je respektovat požadavek trvanlivosti a odolnosti vůči klimatickým 
vlivům a  možným vandalským zásahům.

Ztvárnění   díla je  ponecháno  na   kreativitě   autorů.  Vzhledem k tomu, že se jedná o hrob konkrétní 
osobnosti, lze uplatnit figurativní pojetí, ale je možné i volně reflektovat a konceptualizovat výjimečnost díla 



a význam osobnosti Augustina Handzela. Návrh bude rovněž zahrnovat celkovou úpravu hrobu.
            
2.2.3   Finanční a časové limity a závazné podmínky řešení
 

Celková částka vyhrazená na realizaci díla a celkové úpravy hrobu včetně honoráře je 400 000 Kč včetně 
DPH. 

V této ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s vytvořením díla a úpravy hrobu včetně umístění díla 
dle čl. 2.2.1., zejména na:
návrhové práce nezbytné k realizaci díla;
vlastní realizaci díla;
projektovou dokumentaci;
stavební přípravu, včetně úpravy nejbližšího okolí.

Dílo bude realizováno do 30. 6. 2019.

 
3.        DRUH SOUTĚŽE

3.1.     Podle předmětu řešení 

Podle předmětu řešení se jedná o soutěž výtvarnou.

3.2.     Podle okruhu účastníků

Podle okruhu účastníků se jedná o soutěž otevřenou. Není stanoven minimální či maximální počet účastní-
ků. 

3.3.     Podle počtu vyhlášených kol

Podle počtu vyhlášených kol se jedná o soutěž jednokolovou.

3.4.     Podle anonymity

Podle anonymity se jedná o soutěž neanonymní.

3.5.     Jazyk soutěže

Jednacím jazykem soutěže je český jazyk. Textová část soutěžních návrhů bude zpracována v českém jazy-
ce. 

4.   ZPŮSOB  ZAHÁJENÍ SOUTĚŽE

4.1.  Zahájení soutěže

Soutěž se zahajuje vyvěšením oznámení soutěže o návrh na internetových stránkách www.antikfiducia.com 
a www.krasnaostrava.com. 

4.2.   Zveřejnění soutěžních podmínek, prezentace soutěže, vyhlášení výsledků soutěže,  
příp. zrušení soutěže 

Soutěžní  podmínky  budou  zpřístupněny zveřejněním na profilu zadavatele soutěže  
na  adrese: https://antikfiducia.com/
Výsledky soutěže budou uveřejněny na internetových stránkách spolku Fiducia https://antikfiducia.com/ 
a k soutěži proběhne výstava s komentářem poroty ve vstupních prostorách antikvariátu Fiducia.



5.   ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

5.1.  Podmínky účasti

Účast v soutěži je umožněna každému, kdo splní požadavky stanovené soutěžními podmínkami, fyzickým 
i právnickým osobám, skupinám těchto osob a široké odborné veřejnosti, pokud nejde o osoby vyloučené ze 
soutěže. 

5.2.  Osoby vyloučené ze soutěže
  
 Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které:
5.2.1.  se bezprostředně účastní vyhlášení soutěže;

5.2.2.  jsou členy soutěžní poroty, odbornými znalci přizvanými soutěžní porotou nebo členy pomoc-
ných orgánů soutěžní poroty;

5.2.3.   jsou manžely/kami, popř. dalšími blízkými osobami ve smyslu § 22 občanského zákoníku, v pl. 
Znění, bezprostředně nadřízenými v pracovně právním vztahu nebo spolupracovníky vylouče-
ných osob dle odst. 5.2.1. a 5.2.2.

6.         SOUTĚŽNÍ PODKLADY

6.1.      Obsah soutěžních podkladů

• soutěžní podmínky
• situační plánek místa
• zákres hrobu
• fotografie vymezeného prostoru a jeho okolí;
• informace o sochaři Augustinu Handzelovi

Soutěžní podklady budou ke stažení na stránce www.antikfiducia.com.

7.   POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU

Soutěžní návrh musí být podán v řádně uzavřené schránce – obalu – označené názvem soutěže, na které 
musí být uvedena adresa trvalého pobytu soutěžícího a e-mailová adresa, případně telefonní číslo. 

Podáním soutěžního návrhu autor
• souhlasí se všemi podmínkami této soutěže;
• souhlasí s užitím jeho autorského návrhu zadavatelem soutěže, jím určenými osobami, pro účely sou-

těže a pro účely nekomerční prezentace soutěže, s bezplatnou reprodukcí soutěžního návrhu, s jeho 
vystavením, a to po dobu neomezenou;

• prohlašuje, že souhlasí s realizací svého soutěžního návrhu; 
• prohlašuje, že on sám je schopen dílo dle jeho soutěžního návrhu realizovat 
• a souhlasí se závazkem k jeho zhotovení, a to maximálně za celkovou cenu 400.000 Kč včetně DPH 

(slovy: čtyřistatisíc); 
• prohlašuje, že je vedle realizace vlastního díla schopen na základě svého soutěžního návrhu a doporu-

čení poroty zajistit také projektovou dokumentaci k realizaci tohoto díla;
• souhlasí s realizací díla dle vítězného soutěžního návrhu na zadavatelem určeném místě a s opráv-

něním zadavatele soutěže či jím zřízenými, pověřenými bezúplatně šířit a užít vítězný soutěžní návrh 
a následně užít vytvořené dílo za účelem prezentace a k nekomerčnímu a komerčnímu využití v souladu 
se zák. č. 121/2000 Sb, autorský zákon v pl. znění; 

• bere na vědomí, že výhradním vlastníkem vítězného návrhu a jeho realizace (díla) je zadavatel; souhlasí 
s povinností zdržet se výkonu práva vítězný autorský návrh či realizované dílo dle návrhu užít, poskyt-
nout k němu licenci třetí osobě, nebo vytvořit pro sebe nebo pro jinou osobu shodné či zaměnitelné au-
torské dílo; autor je oprávněn dílo užít pouze pro prezentaci vlastní tvorby a to propagační  a umělecké;



• bere na vědomí, že výrok poroty je vyjádřením jejich subjektivního názoru.
• autor souhlasí se zpracováním osobních údajů (jméno; příjmení) pro účely prezentace soutěžních návr-

hů a vyhlášení nejlepší soutěžní práce. 

Tyto podmínky potvrdí autor formou čestného prohlášení.

Závazné části soutěžního návrhu: 
• grafická část;
• textová část;
• rozpočet;
• CV - životopis autora;
• digitální část;
• čestné prohlášení viz bod 7.6.;
• obálka označená adresou autora; emailem, případně telefonním číslem.

Každý účastník může podat více soutěžních návrhů (jako jednotlivec i jako člen skupiny autorů).

7.1.  Grafická část:

7.1.1.   Grafická část bude dodána na kappě o rozměrech 100 x 70 cm na výšku a bude obsahovat:

a)  skici (vizualizace) návrhu včetně začlenění díla do určeného prostoru;

b)  pohledy, řezy a perspektivy ve vhodném měřítku s charakteristickými detaily vyjadřujícími autorský 
záměr, a technické provedení díla včetně nástinu konstrukčního řešení a zvoleného materiálu;

c)  další výkresy dle uvážení autora (vysvětlení konceptu apod.).  

7.2.  Textová část:

Textová část musí obsahovat:

• průvodní zprávu charakterizující navrhované řešení včetně objasnění ideového i prostorového záměru;
• popis použitých materiálů;
• technický popis konstrukčního řešení díla;

7.3.  Rozpočet:

Rozpočet musí obsahovat:

• rozvahu ceny za jednotlivé úkony potřebné pro úplnou realizaci díla a jeho umístění do místa určení včetně 
ukotvení a celkové úpravy hrobu;

• rozpočet bude rozepsaný minimálně na tři nákladové položky: a) materiál, b) práce, c) honorář autora;
• ceny budou uvedeny včetně DPH. Cena musí zahrnovat veškeré práce, dodávky a jiné náklady související 

s řádným a úplným zhotovením díla včetně zisku autorů. Nabídková cena musí obsahovat všechny náklady, 
které autoři mohli při zpracování nabídky předpokládat. 

7.4.     CV

Rozsah a forma zpracování životopisu záleží na autorovi. 

7.5.     Digitální část

7.5.1.   Soutěžící předá 1 x CD/DVD obsahující:

a)  grafickou část ve formátu pdf (při kvalitě alespoň 300 dpi) pro možnost publikování soutěžního návrhu 
na stránkách vyhlašovatele;



b)  textovou část;
c)  rozpočet;
d) životopis autora.

7.6.     Čestné prohlášení

Čestné prohlášení bude podepsáno a datováno autorem a bude obsahovat tento text:

Čestně prohlašuji, že podáním soutěžního návrhu souhlasím:
• se všemi podmínkami této soutěže;
• s užitím autorského návrhu zadavatelem soutěže, jím určenými osobami, pro účely soutěže a pro účely 

nekomerční prezentace soutěže, s bezplatnou reprodukcí soutěžního návrhu, s jeho vystavením, a to po 
dobu neomezenou;

• s realizací svého soutěžního návrhu; 
• že jsem schopen dílo dle jeho soutěžního návrhu realizovat  a souhlasím se závazkem k jeho zhotovení, a to 

maximálně za celkovou cenu 400.000 Kč včetně DPH (slovy: čtyřistatisíc); 
• prohlašuji, že jsem vedle realizace vlastního díla schopen na základě svého soutěžního návrhu a doporuče-

ní poroty zajistit také projektovou dokumentaci k realizaci tohoto díla

• souhlasím s realizací díla dle vítězného soutěžního návrhu na zadavatelem určeném místě a s oprávněním 
zadavatele soutěže či jím zřízenými, pověřenými bezúplatně šířit a užít vítězný soutěžní návrh a následně 
užít vytvořené dílo za účelem prezentace a k nekomerčnímu a komerčnímu využití v souladu se zák. č. 
121/2000 Sb, autorský zákon v pl. znění; 

• beru na vědomí, že výhradním vlastníkem vítězného návrhu a jeho realizace (díla) je zadavatel; souhlasím 
s povinností zdržet se výkonu práva vítězný autorský návrh či realizované dílo dle návrhu užít, poskytnout 
k němu licenci třetí osobě, nebo vytvořit pro sebe nebo pro jinou osobu shodné či zaměnitelné autorské 
dílo; že jako autor jsem oprávněn dílo užít pouze pro prezentaci vlastní tvorby a to propagační a umělecké;

• beru na vědomí, že výrok poroty je vyjádřením jejich subjektivního názoru;
• souhlasím se zpracováním osobních údajů (jméno, příjmení) pro účely prezentace soutěžních návrhů a vy-

hlášení nejlepší soutěžní práce. 
 
Čestné prohlášení bude dále obsahovat: jméno, příjmení a datum narození autora, jeho vlastnoruční 
podpis a datum podepsání čestného prohlášení.

7.7.      Obálka 
  

Uvnitř obálky označené názvem soutěže, jménem autora a adresou trvalého pobytu včetně emailu, případ-
ně telefonního čísla musí být vloženy veškeré závazné části soutěže soutěžního návrhu – viz výše. 

Listiny obsažené v této obálce musí být podepsány autorem či autory v případě společného návrhu nebo 
osobou oprávněnou jednat jménem či za autora/autory. 

Do obálky může být dále vloženo:

- informace o realizaci podobných děl. Lze uvést rovněž účast na sympoziích a lze využít i výsledků bakalář-
ských či diplomových prací. Doporučujeme přidat fotografie a stručný popis uvedených děl. Součástí mate-
riálu musí být čestné prohlášení o autorství.

8.   ZÁVAZNÝ ZPŮSOB OZNAČENÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ
  
8.1.  Úprava návrhu pro vyznačení identifikace
  

Všechny výkresy i průvodní zpráva včetně obálek budou podepsány autorem.

8.2.      Všechny části soutěžního návrhu uvedené v článku 7 těchto soutěžních podmínek budou ozna-
čeny textem „Veřejná soutěž na umělecké dílo na hrob Augustina Handzela.“



9.   POSOUZENÍ HODNOCENÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ

9.1.  Posouzení návrhů porotou

Porota dále v rámci posuzování vyřadí z hodnocení všechny návrhy, které: 
• neodpovídají soutěžním podmínkám (tj. zejména nebyly odevzdány v požadovaném termínu, nesplňují 

požadavky stanovené zákonem, jsou podány osobami uvedenými v čl. 5 odst. 5.2., nesplňují obsahové 
požadavky);

•  jsou v rozporu s platnými právními předpisy;

Zadavatel soutěže vyloučí účastníky soutěže, které vyřadí porota z hodnocení. O vyloučení účastníků ze 
soutěže rozhoduje zadavatel.

9.2.  Hodnocení návrhů porotou
Pro účely ocenění provede soutěžní porota hodnocení výtvarných návrhů děl dle následujících kritérií pro 
ocenění:

• výtvarná úroveň výtvarného návrhu díla,
• vhodnost začlenění výtvarného návrhu díla do určeného prostoru,
• schopnost realizace,
• přiměřenost rozpočtu.

Návrh konečného pořadí soutěžních návrhů na prvním - posledním místě bude stanoven na základě vět-
šinového hlasování všech členů soutěžní poroty. Porota navrhne pořadí jednotlivých návrhů s tím, že má 
právo neudělit první místo.

10.   JMENNÝ SEZNAM ŘÁDNÝCH ČLENŮ POROTY

Porota pro posouzení a vyhodnocení soutěžních návrhů má sedm řádných členů. Jednat a rozhodovat bude 
v tomto složení: 

10.1.  Řádní členové poroty závislí

• Mgr. Ilona Rozehnalová - předsedkyně spolku Fiducia
• Ing. Roman Polášek - kurátor Fotografické galerie Fiducia, fotograf
• Mgr. Martin Mikolášek - kurátor galerie Dole, ředitel Střední umělecké školy, Ostrava

10.2.  Řádní členové poroty odborně kvalifikovaní

• Mg.A. Jaroslav Koléšek - sochař, vedoucí ateliéru sochy na Fakultě umění Ostravské univerzity
• Ing. Magda Cigánková - krajinářská architektka ČKA 
• Mgr. Jakub Ivánek, Ph. D. - autor databáze Ostravské sochy, vědecký pracovník Centra regionálních studií 

Filozofické fakulty Ostravské univerzity
• Mgr. Petr Kašing – historik, vedoucí Archivu VŠB-TUO

11.   FINANČNÍ ODMĚNY
Účastníci soutěže se účastní bez nároku na odměnu za soutěžní návrh. Vítěz soutěže, který se umístí na 
prvním místě, bude realizovat dílo včetně celkové úpravy hrobu v celkové ceně maximálně 400 000 Kč včetně 
DPH. Realizace díla se bude konat díky dotační podpoře Statutárního města Ostravy ve výši 400 000 Kč.

12.   ZÁKLADNÍ TERMÍNY A ZPŮSOB ODEVZDÁNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ

12.1.  Lhůta pro vyžádání soutěžních podkladů, poskytování dodatečných informací k soutěžním pod-
mínkám

Soutěžní podklady je možné si stáhnout na webu www.antikfiducia.com v termínu ode dne uveřejnění 
oznámení soutěže o návrh zákonem stanoveným způsobem do konce lhůty pro podání soutěžních návrhů 



dle odst. 12. 2.  Soutěžní podmínky budou uveřejněny na profilu zadavatele soutěže a dalších internetových 
adresách dle čl. 4. odst. 4.2. od 1.9. do 15.10. 2018 včetně. 

12.2. Termín pro podání soutěžních návrhů

Termín pro podání soutěžních návrhů je stanoven do 15. října 2018 včetně prostřednictvím poštovní přepra-
vy - doporučeně (rozhoduje datum poštovního razítka), nebo osobně v antikvariátu Fiducia v pracovní dny 
od 10:00 do 18:00. 

Poštovní adresa: spolek Fiducia, Nádražní 615/30, Ostrava 70200. 

Návrhy účastníků soutěže, které budou doručeny zadavateli soutěže po termínu odevzdání návrhů (nutno 
odeslat poštou nejpozději 15.10.2018), zadavatel odmítne a vrátí je autorům. 

12.3.  Lhůta k uveřejnění výsledků soutěže 

Výsledky soutěže budou zveřejněny na webu www.antikfiducia.com do 31.10.2018. 

13.   NÁKLADY AUTORŮ

Autoři  nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži o návrh. 

14.  PROTOKOL O PRŮBĚHU SOUTĚŽE

Ze zasedání poroty bude pořízen písemný protokol o hodnocení návrhů, ve kterém bude uveden seznam 
všech posuzovaných a hodnocených návrhů včetně jejich umístění v soutěži, seznam členů poroty včetně 
jejich podpisů, diskuse nad návrhy včetně dodatečných dotazů členů poroty a také popis rozhodnutí poroty. 
Kopie protokolu opatřená průvodním dopisem bude spolkem Fiducia zaslána všem účastníkům soutěže.

15.       OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ HODNOCENÍ NÁVRHŮ SOUTĚŽÍCÍM A VÝSTAVA

Všichni účastníci soutěže budou zadavatelem vyzváni k účasti na uveřejnění výsledků hodnocení návrhů 
porotou, jehož součástí bude výstava soutěžních návrhů a osobní účast části poroty, která se k návrhům 
na vernisáži výstavy vyjádří. Výzvy k účasti a uveřejnění výsledků hodnocení návrhů porotou (uveřejnění) 
zajistí spolek Fiducia. V rámci zveřejnění výsledků je možné, aby byly zodpovězeny dodatečné dotazy po-
roty jednotlivými účastníky soutěže o návrh. Členové poroty nemohou změnit výsledky hodnocení návrhů. 
Porota může změnit pořadí návrhů uvedené v protokolu o hodnocení návrhů pouze v případě, že poskytnutí 
dodatečné odpovědi či dokumentu vyvolá nutnost podstatné změny v hodnocení návrhů podle hodnotících 
kritérií uvedených v oznámení soutěže o návrh, resp. v těchto soutěžních podmínkách.  

Nejdříve po uveřejnění výsledků hodnocení návrhů porotou budou soutěžní návrhy účastníků soutěže 
vystaveny ve vstupních prostorách antikvariátu Fiducia, termín bude upřesněn v rámci vyhlášení výsledků 
soutěže. 

16.       ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍHO NÁVRHU

Konečné rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu přísluší zadavateli – spolku Fiducia. Podkladem pro 
konečný výběr je stanovisko poroty pro posouzení a vyhodnocení soutěžních návrhů včetně návrhu umís-
tění jednotlivých návrhů. Oznámení o rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějšího návrhu zajistí spolek 
Fiducia jeho odesláním všem účastníkům soutěže, kteří nebyli vyloučeni z účasti v této soutěži. Zadavatel si 
vyhrazuje právo nevybrat žádný z návrhů a to i přesto, že některý z návrhů bude odbornou porotou dopo-
ručen k výběru.



19.       AKCEPTOVÁNÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK

19.1.   Souhlas porotců s podmínkami soutěže

Členové poroty potvrzují, že se seznámili se všemi podmínkami soutěže, souhlasí 
s nimi a zavazují se, že je budou dodržovat.

19.2.     Souhlas soutěžících s podmínkami soutěže 

Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují soutěžící souhlas se všemi podmínkami soutěže.

20.   DALŠÍ VYUŽITÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ

Zaslané soutěžní návrhy se stávají vlastnictvím spolku Fiducia, pokud autoři nepožádají o jejich vrácení.  
Návrhy pak budou vráceny nejdříve po jejich vystavení. Požádat o vrácení musí autor písemně doporučenou 
poštou na adresu spolku Fiducia do 10 dní od vyhlášení výsledků soutěže. O vrácení musí být sepsán proto-
kol. Nejdříve po uplynutí 1 měsíce od rozhodnutí zadavatele soutěže o výběru nejvhodnějšího návrhu je za-
davatel soutěže oprávněn nevyzvednuté soutěžní návrhy skartovat či zlikvidovat. Soutěžní návrhy nebudou 
autorům zasílány poštou, musí si je vyzvednout osobně v antikvariátu Fiducia v dojednaném termínu. 

Všichni řádní účastníci soutěže udělují zadavateli soutěže souhlas s bezúplatným užitím jejich autorských 
návrhů pro účely soutěže. Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují soutěžící souhlas s bezplatnou prezen-
tací svých návrhů a s vystavením návrhů pro prezentaci soutěže. Tím nejsou dotčena autorská práva autorů. 

21. ZRUŠENÍ SOUTĚŽE 
 

Zadavatel soutěže si vyhrazuje právo soutěž zrušit nejpozději ve chvíli, kdy porota stanoví pořadí hodno-
cených soutěžních návrhů a ukáže se, že žádný návrh nebyl oceněn prvním místem. V případě, že porota 
nevybere žádný návrh k realizaci, to znamená nikdo se neumístí na prvním místě, budou ti, kdo se umístí na 
druhém, třetím a čtvrtém místě vyzváni k dopracování či přepracování soutěžního návrhu s tím, že o nej-
vhodnějším návrhu rozhodne opět odborná porota ve stejném složení jako u soutěže. Případné zrušení 
soutěže bude s uvedením důvodu oznámeno účastníkům soutěže a uveřejněno v souladu se zákonem. 

22. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Spolek Fiducia si vyhrazuje právo žádný soutěžní návrh nevyužít pro realizaci v případě, že se žádný sou-
těžní návrh neumístí na prvním místě. 

23.      USTANOVENÍ O SCHVÁLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK

23.1.   Tyto soutěžní podmínky byly projednány a odsouhlaseny přítomnými členy poroty na ustavujícím 
zasedání poroty konaném dne 31. 8. 2018. Nepřítomní členové poroty hlasovali per rollam.  



HROB SOCHAŘE 
AUGUSTINA HANDZELA NA 
SLEZSKOOSTRAVSKÉM HŘBITOVĚ

Ostrava byla rodištěm či místem působení mnoha význam-
ných osobností z různých oborů působení, jejichž ostatky 
spočívají na pohřebištích v rámci dnešního velkoměsta. 
Historik a archivář VŠB-TUO Petr Kašing v loňském roce 
vydal v rámci sborníku Ostrava s číslem 31 rozsáhlý soupis 
takových hrobů na slezkoostravském hřbitově a letos vyjde 
v následujícím čísle téhož sborníku podobný soupis týkající 
se ostatních ostravských pohřebišť. Výsledkem jeho sou-
stavného zájmu o místa posledního odpočinku známých 
Ostravanů jsou však také nové informační tabule „ostrav-
ského Slavína“ instalované na Slezské Ostravě v letošním 
roce. Součástí této akce, pořádané okrašlovacím spolkem 
Za krásnou Ostravu, bylo rovněž okrášlení hrobu nejvýraz-
nější osoby zdejší sochařské scény v meziválečném období 
– Augustina Handzela.

Augustin Handzel se narodil 7. června 1886 v Moravské 
Ostravě jako syn koksaře Františka Handzela žijícího 
v kolonii Dolu Šalomoun. Od dětství byl slabý a pro těžkou 
práci v dolech se nehodil. Zato ho to táhlo k výtvarničení, 
a tak v letech 1901–1904 vystudoval v Ostravě štukatérství 
a sochařství. Ačkoli měl zjevný talent, ihned v sochařském 
školení nepokračoval a několik let putoval po monarchii. 

Až roku 1910 se zapsal na Uměleckoprůmyslovou školu 
v Praze k Josefu Drahoňovskému, odkud však již roku 1911 
odešel pro nedostatek financí do Vídně, kde začal vyrábět 
módní sošky z fajánse pro firmu Goldscheider. Tuto výnos-
nou práci neopustil ani po návratu do Ostravy v roce 1913. 
V roce 1916, dva roky po vypuknutí světové války, musel i on 
narukovat do rakouské armády, avšak působil v Krakově 
v jednotce vojenských sochařů pracujících na válečných 
pomnících. 
Brzy po válce se Handzel oženil. Vzal si Annu Bagiňskou 
z Jablunkova, která však pro jeho sochařské sny neměla 
pochopení. Přála si zejména, aby byl schopen finančně 
zajistit rodinu, a tak Handzel od roku 1920 podnikal v so-
chařských a štukatérských pracích v Mariánských Horách. 
V polovině 20. let nicméně tohoto zaměstnání přece jen 
zanechal s cílem stát se sochařem vyjadřujícím se přede-
vším volnou tvorbou. Vstoupil do Klubu přátel umění, poz-
ději Klubu umělců a od roku 1926 předsedal nově ustano-
venému Moravskoslezskému sdružení výtvarných umělců 
v Moravské Ostravě. Jako zastánce pokrokovosti a výběro-
vosti spolku ale narážel na převažující konzervativní pozice. 
Proto vstoupil do Spolku výtvarných umělců Brno a Spolku 
výtvarných umělců Mánes a v letech 1934–1935 spoluza-
kládal s kolegy malíři Vladimírem Kristinem, Bohumírem 
Dvorským a Janem Sládkem sdružení Výtvarní umělci Mo-
ravská Ostrava. To bylo zrušeno za nacistické okupace. Po 
druhé světové válce vstoupil do Bloku výtvarných umělců 
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země Moravskoslezské a po jeho zrušení do Svazu česko-
slovenských výtvarných umělců.
Ve volné tvorbě se Handzel zabýval sociálními tématy sou-
visejícími se specifiky regionu Ostravska. Známé jsou jeho 
cykly Horník s harmonikou či Horník se sbíječkou (z pře-
lomu 20. a 30. let 20. století), plastiky Havíř pod Laubama 
(1928), Haldařka (1930), Matka s dítětem na zádech (1932) 
či Havíř pod šachtou (1942). Jak bývá u sochařů zvykem, 
našel oblibu také ve ztvárnění ženského těla. Z této skupiny 
prací jsou známy především Dívka s cigaretou (1927), Léto 
(1934), s nímž se účastnil bienále v Benátkách, a Dívka se 
džbánem (1943).

Podobná témata najdeme i mezi jeho pracemi pro archi-
tekturu, jež většinou odléval z tehdy oblíbeného umělého 
kamene (kamenná drť slepená cementovým či jiným poji-
vem). Všichni zřejmě znají Handzelovy Horníky a Koksaře 
pro vstupní průčelí paláce Elektra v Moravské Ostravě 
(1926). Méně známy jsou jeho plastiky Horníka a Matky 
s dítětem pro Revírní bratrskou pokladnu na Českobratr-
ské ulici (1925–1928), dnešní hotel Mercure, které už před 
polovinou 20. století z průčelí budovy zmizely. Známe je 
pouze ze sádrových modelů, jež najdeme v sále druhého 
patra tohoto objektu.
Pro architekturu vytvářel Handzel též symbolické a ale-
gorické plastiky. K těm nejznámějším patří Žena a Muž 
pro bránu Ústředního hřbitova v Moravské Ostravě (1924–
1925), které byly během rušení pohřebiště v 60. letech pře-
místěny na vedlejší branku slezskoostravského hřbitova, po 
levé straně kostela sv. Josefa. Kdo prochází často centrem 
Ostravy, zná bezpečně alegorie Rodiny, Hojnosti, Obchodu 
a Průmyslu na průčelí někdejší Union banky u tramvajové 
zastávky Elektra (1921–1928).
Handzel je rovněž autorem řady pomníků, např. Pomníku 
Maryčky Magdonové ve Starých Hamrech (1933) nebo Pa-
mátníku volnomyšlenkáře Francisca Ferrera v Ostravě-Vít-
kovicích (1936), který byl za druhé světové války odstraněn 
a dnes se plastika nachází v depozitu Ostravského muzea. 
Je autorem několika bust T. G. Masaryka a také památníků 
obětem druhé světové války, např. ve Staré Bělé, Brušperku 
či v budově Krajského soudu v Ostravě.
Stylově vychází Handzelovo dílo z české sociální plastiky 
20. let 20. století. Nese vlivy meziválečné tvorby Otty Gu-
tfreunda, odkazuje k sociálně angažovanému dílu Constan-
tina Meuniera, civilismu Jana Štursy ad. Je charakteristické 
zjednodušením figury na základní objemy, lapidárním 
pojetím a vytvářením až balvanovitých celků, které popírají 
skutečné proporce. Prostou formou (často jen vrypy nazna-
čené detaily) dosahuje sociální podstaty zobrazovaného 
námětu. Tuto tendenci lze sledovat rovněž na Handzelově 
portrétní tvorbě (Bohumír Dvorský, 1932; Hlava dr. Kováře, 
1936). Ke konci života ovlivňovaly Handzelovo směřování 
vnější tlaky na příklon k realismu, což se projevilo např. 
v reliéfech Vítězství a Hold Rudé armádě pro podstavec tzv. 
vítězného tanku v Moravské Ostravě (1945–1948, v letech 

1976–1980 přemístěn na Slezskou Ostravu) nebo v monu-
mentální realizaci Důvěra v mír u mostu Pionýrů (1951–61), 
které dlouho trpělo útoky vandalů, než bylo v 90. letech 
zcela odstraněno.
Osobnost Augustina Handzela připomíná také po něm 
nazvaná ulice v Ostravě-Třebovicích. V této čtvrti měl po 
druhé světové válce ateliér (v zámeckém parku), který 
získal po sochařce Heleně Železné, dceři spisovatelky Marie 
Stony. Jeho dílo je zastoupeno ve sbírkách Galerie výtvar-
ného umění v Ostravě, Muzea města Ostravy, Moravské 
galerie v Brně, Muzea města Brna, Národní galerie v Praze 
a Slezského zemského muzea v Opavě.

Ačkoli z krátkého nástinu života a díla Augustina Handze-
la vysvítá, že jde o personu v historii ostravské umělecké 
scény zásadní, jeho hrob na hlavním ostravském pohřebišti, 
kam byl uložen po své smrti, jež ho zastihla 26. října 1952 
v Jablunkově, značnou dobu strádal. Potomci Handzelovy 
rodiny již v Ostravě dávno nežijí a hrob, na němž stával sa-
motným Handzelem výtvarně opracovaný balvan, chátral. 
Kámen z hrobu se nakonec ztratil a zůstal jen čtverec hlíny 
vymezený ohradou… Situace došla tak daleko, že potomci 
nabídli hrobové místo k odprodeji.
V této době však šťastnou souhrou okolností pátral po 
významných osobách na ostravských pohřebištích Petr 
Kašing, který se o stavu hrobu i nabídce k odkupu dověděl 
a informoval okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu. Spolek 
se rozhodl, že hrobové místo na několik let dopředu prona-
jme a dá místo posledního odpočinku významného sochaře 
z Ostravy do pořádku. Při okrášlení 21. června 2018 proto 
byly na hrobě vysazeny květiny a po letech byl doplněn 
o elegantní betonový hranol s nápisem „Augustin Handzel 
/ sochař / 1886–1952“. Ten vytvořil mladý ostravský sochař 
Petr Szyroki.

Hrobu byla tímto navrácena ztracená důstojnost, ovšem 
kulturní spolek Fiducia navíc získal na léta 2018/2019 
dotaci města, aby nechal pro Handzelův hrob vytvořit nové 
umělecké dílo, které bude trvale připomínat tohoto před-
ního ostravského sochaře. Na podzim 2018 tedy proběhne 
otevřená výtvarná soutěž, jejíž vítěz následně do poloviny 
roku 2019 svůj návrh realizuje. Výsledky soutěže budou 
vyhlášeny do konce října 2018 a vybrané návrhy následně 
vystaveny ve vstupních prostorách galerie Fiducia.

Jakub Ivánek
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