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1)

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Žatce schvaluje variantu.......sochy koně, umístěné na Nerudově náměstí
v Žatci.
varianta A:
varianta B:
varianta C:
varianta D:

socha koně s půllitry
socha koně s půllitry doplněná o fontánku v podobě nádoby
socha koně bez půllitrů
socha koně bez půllitrů doplněná o fontánku v podobě nádoby
O: Ing. Kateřina Mazánková
T: 14. 06. 2019

2)

Zdůvodnění:

Rada města Žatce usnesením č. 381/19 ze dne 20. 05. 2019 projednala a předkládá zastupitelstvu
města k rozhodnutí výběr varianty sochy koně, umístěné na Nerudově náměstí v Žatci. Jedná se o
dodávku sochy koně, která bude umístěna ve středu Nerudova náměstí v rámci obnovy celého
náměstí. Plastika je součástí řešení prostoru náměstí a je obsažena v projektu stavby. Doplnění
plastik nebo fontán na všechna náměstí je obsaženo ve schváleném Programu regenerace
historického jádra Žatce (strana 45,47) i v management planu UNESCO (str. 89, 100, 114).
Plastika Chmelového koně je nedílnou součástí návrhu parteru Nerudova náměstí a má vazbu na
koncepci středu plochy tohoto veřejného prostoru. Plastika je rozpočtově součástí projektu od
roku 2017. Projekt i rozpočet byly odsouhlaseny minulým vedením města a na realizaci náměstí
byly vyčleněny potřebné finanční prostředky.
Návrh Chmelového koně je autorským dílem profesora Michala Gabriela, který byl při návštěvě
Žatce u sběratelů umění manželů Zemanových, inspirován jeho chmelařskou a pivovarskou
historií.

Návrh profesora Gabriela s uměleckou nadsázkou symbolizuje chmelařské a pivovarské tradice.
Cena je snížená o základní model a formu koně, kterou má autor k dispozici.
Výroba koně v jiné podobě nepřichází ze strany autora v úvahu a dílo si od autora odebere jiné
město.
Pro případný návrh a výrobu jiné sochy je zapotřebí oslovit jiného autora. Předpokládá se vyšší
cena.
Plastiku lze v případě zájmu vedení města doplnit o fontánku v podobě nádoby. Ta by měla vztah
k původnímu názvu náměstí: Hrnčířské. Cena za doplňkovou fontánku včetně jejího návrhu,
modelu, odlití, elektroinstalace, technologie, zemních prací a podzemních šachet je odhadnuta na
cca 350 - 400.000 Kč.
3) Příloha: - vizualizace varianty A

ZA PROSPERITOU ŽATCE HLEDEJ CHMELOVÉ HLÁVKY !!!
ZA CHMELOVÝMI HLÁVKAMI HLEDEJ KONĚ….. BEZ NICH BY TO TEHDY VŮBEC NEŠLO !!!

CHMELOVÝ KŮŇ
PLASTIKA KONĚ NA NÁMĚSTÍ JANA NERUDY V ŽATCI (Hrnčířském náměstí)

Výtvarný prvek ve středu Nerudova náměstí. Symbol, vtipně a baladicky, spojující chmel (hlávky v
hřívě) a pivo (kůň balancuje na půllitrech). Velikost plastiky je popsána v příloze. Bronzový objekt
bude volně přístupný veřejnosti (možnost na koně vysednout a vyfotit se). Nabídku předložil profesor
Michal Gabriel na základě doporučení a osobního přátelství s Petrem Zemanem, žateckým
sběratelem umění. Nízká cena v nabídce je dána tím, že by autor použil již stávající formu, kterou by
upravil pro potřeby Žatce (chmel v hřívě a půllitry pod kopyty).
Náklady na pořízení sochy jsou součástí již dříve odsouhlaseného rozpočtu stavby. Plastika je
nedílnou součástí řešení konceptu náměstí s vazbou na umístění stromů a mobiliáře.

Nabídka profesora Gabriela (zkopírováno z e.mailu, 2018):
„Odhadovaná váha – asi 260 kg – bronzový odlitek.
Termín 11 – 2018 je splnitelný vzhledem k tomu, že mám k disposici model koně, který budu „pouze“
upravovat. V případě že bych pracoval na zcela nové soše je termín 11 – 2018 nesplnitelný a plastika
by byla dražší. Zatím první ze tří sléváren, se kterými spolupracuji, potvrdila tento uvedený termín.
Cena - 1 435 000 bez DPH v ceně jsou započítané i náklady na přepravu a osazení sochy. V ceně
nejsou stavební práce spojené s přípravou plochy nebo soklu na kterém bude socha upevněna. Před
započetím prací budu požadovat zálohu ve výši 50% z uvedené částky tj. 717 500 Kč bez DPH.“
Michal Gabriel

Foto makety Chmelového koně z ateliéru profesora M. Gabriela

Profesor Michal Gabriel, akademický sochař
Soudobý sochař, vysokoškolský učitel a bývalý děkan Fakulty výtvarných umění VUT v Brně je
renomovaný umělec a velmi zajímavý člověk. Spolu s Davidem Černým a Jaroslavem Rónou patří
mezi nejvýznamnější sochařské osobnosti současnosti. Je zakládajícím členem skupiny Tvrdohlaví,
za svoji tvorbu obdržel cenu Jindřicha Chalupeckého.
Mezi jeho významná díla patří výtvarná spolupráce na výzdobě v pavilonu indonéské džungle v ZOO
Praha. Jeho tvorba zahrnuje často lidské figury, zvířata, krajiny, stavby, les, jako soubor témat, s nimiž
sochař pracuje i v dalších projektech. Jeho tvorba často ukrývá nějaký příběh, tajemství, někdy ironii
a názvy děl, jako Pastevci gepardů, Jogínky, Ptačí strom, Ptakočlověk, hovoří za vše. Jeho dílo
vychází z klasické skulptury, vychází z podoby zvířat, lidí, často umocněné mýty, tajemstvím nebo
abstrakcí.
Byl blízkým přítelem Petra Zemana, sběratelem moderního umění ze Žatce. Právě přátelství s Petrem
Zemanem a návštěvy profesora Gabriela v Žatci vyvolaly sochařův zájem o chmelařskou tematiku,
která vyústila ve velmi poetický návrh Chmelového koně. Hříva koně bude tvořena chmelovými
hlávkami a kůň bude kráčet na pivních sklenicích. Tato nadsázková a vtipná alegorie netradičně
symbolizuje provázanost chmele a piva a tradic města Žatec.
Bronzová socha Chmelového koně má ambice stát se vyhledávanou turistickou atraktivitou města
nejen pro své výtvarné pojetí a skryté symboly, ale také proto, že bude dílem výjimečné sochařské
osobnosti.
Sochu by bylo vhodné doplnit litinovou deskou s věnováním manželům Zemanovým, kteří chtěli městu
věnovat svoji sbírku soudobého českého a afrického umění.
Bližší údaje o autorovi návrhu sochy: http://www.michal-gabriel.cz/cs/domovska-stranka/

J. Vaníček, 2018

