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I. Seznam všech částí výtvarného návrhu:

Soutěžní model M 1:10, materiál modelu polyester, MDF, dřevo a papír. 

Seznam výkresů:
Výkres č. 1 – Půdorys, M1:25

Výkres č. 2 – Bokorys – pohled k Redutě, M 1:25

Výkres č. 3 – Řez A, M1:25

Výkres č. 4 – Řez B, M 1:25

Výkres č. 5 – Pohled, M 1:25

Výkres č. 6 – Zákres do situace, M 1:25

Výkres č. 7 – Bokorys - rozměry a popis sochařských částí, M 1:25

Výkres č. 8 – Detail dlažby, M 1:25

Výkres č. 9 – schéma umístění elektroniky, M 1:25

Výkres č. 10 – Návrh textu, M 1:30

Seznam fotografií:
Fotografie č. 1 – fotografie modelu, tříčtvrteční pohled

Fotografie č. 2 – fotografie modelu, pohled zprava

Fotografie č. 3 – fotografie modelu, pohled zezadu

Fotografie č. 4 – Návrh soch, M 1:25

Seznam vizualizací:
Vizualizace č. 1

Vizualizace č. 2

Vizualizace č. 3

Vizualizace č. 4

Vizualizace č. 5

Vizualizace č. 6

Textová část má celkem 9 stran textu a zahrnuje průvodní zprávu charakterizující 

navrhované  řešení,  včetně  objasnění  ideového  i  prostorového  záměru.  Popisuje 

konstrukční  řešení,  použité  materiály a rozvahu nákladů na dílo včetně instalace. 

Obsahuje i seznam všech částí soutěžního výtvarného návrhu. 
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II. Úvod - části sousoší Wolfganga Amadea Mozarta a jeho sestry Marie Anny

Dílo se skládá ze čtyř částí.

- figurální část

- bronzový kruhový pás s textem

- podstavec

- multimediální část

 III. Figurální část díla
Návrh  sousoší  představuje  dvě  dětské  figury  v životní  velikosti  –  postavu 

Wolfganga Amadea Mozarta a jeho sestru Marii Annu, zvanou Nannerl, kteří v roce 

1767 v budově dnešního divadla Reduta uskutečnili  svůj koncert. Figury zpodobují 

mladého Mozarta ve věku necelých 12-ti let a jeho sestru ve věku 16-ti let, kdy oba 

navštívili  Brno.  Postava  Wolfganga  Amadea  Mozarta  je  rovně  sounožmo  stojící, 

s rukama podél těla, pohled směřuje diagonálně do prostoru náměstí. Pohled hrdý – 

suverénní, vědom si své geniality. Sestra Nannerl, která je víc známa „jen“ co – by 

starší sestra slavného umělce, má postoj úklonu – tzv. „pukrle“. Její pohled směřuje 

rovněž směrem do náměstí,  ale je natočena směrem k Parnas – pohled tváře se 

natáčí  k bratrovi.  Obě  postavy  jsou  oblečené  a  mají  dobové  paruky.  Postavy 

umístěny na kulovitém podstavci – pahorku.

Postavy  modelovány  v duchu  autorova  výtvarného  výrazu  a  formě  a 

pozitivního vztahu k chladnému a „čistému“  klasicismu, jehož byl Mozart hudebním 

představitelem. Forma provedena velmi realisticky, čistě, broušena a „zjednodušena“. 

Model 1:1 bude zhotoven v sádře nebo polyesteru – z důvodu dokonalého dotažení 

tvaru a povrchu. Dobový kontext ponechán víc jen v detailu (paruky, zdobení šatů na 

okrajích).  Oblečení zjednodušeno - charakter, forma a tvar drapérií  ponechán, ale 

zjednodušen do čistších (stylizovaných) tvarů. Detail jen v okrajích krajkoví dívčích 

šatů,  rukávů  a  šátku.  Vlasy  (paruka)  provedena  s důrazem  na  detail.  Obličeje 

provedeny  s přihlédnutím  k dobovým  portrétním  zobrazením  v realistické  formě, 

tvarově pevné a vybroušené.

Modely  budou  odlity  do  bronzu  –  bronz  se  zelenou  patinou  (měděnkou). 

Ukotveny do základových betonových bloků ocelovými tyčemi, které budou vyvedeny 

až  do  těla  figur  –  z důvodu  statického  ukotvení,  bezpečnosti,  ale  i  v rámci 

zabezpečení proti poškození a odcizení.
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IV. Bronzový kruhový pás s textem
Ve výšce 250 mm od spodního okraje podstavce je bronzový pás (šířka 250 

mm) do kruhu kolem celého podstavce. Text ve formě plastického písma upozorňuje 

na historickou osobnost a kontext s místem. Upozorňuje i na multimediální část díla, 

investora a zhotovitele či autora. Bronzový pás je tvořen z jednotlivých segmentů – 

desek. Pod jednou deskou ukryta elektronika. Písmo svrchu leštěno. Výška písma 

hlavního nápisu 25 cm (výška pásu). Doplňující text v jednom segmentu v závislosti 

na množství textu – 4 – 5 cm. Možno doplnit odkazem na město – znak apod.

V. Podstavec
Jedná se o kulový vrchlík, který má největší viditelný průměr 7 metrů a plynule 

přechází do okolního terénu (dlažby). Maximální výška nad okolní terén je 70 cm 

uprostřed  vrchlíku.  Uprostřed  je  masivní  kruhová leštěná žulová deska  –  průměr 

kruhového vrchlíku 1,5 m. Uprostřed stojí na čepech postava Mozarta. Kolem leštěné 

desky  je  dlažba  z hrubě  řezané,  nebo  broušené  či  pemrlované  žuly.  Zbytek 

podstavce pokryt dlažbou ze štípané žuly – žulové kostky 8/10.  

Podstavec je v jádru tvořen zhuštěným násypem. V místě soch je betonový 

základový blok, do kterého jsou kotveny bronzové sochy. Beton je i pod bronzovým 

pásem s nápisem. V části  obvodového pásu s nápisem se pod bronzovou deskou 

ukrývá centrum multimediální části. 

Podstavec je součástí pochůzné plochy před divadlem a projekt předpokládá 

částečnou  úpravu  přechodné  části  dlažby  –  předlažbu  a  úpravu  povrchu  (viz. 

výkresová část). Vzhledem k nedostatečným informacím o konkrétním prostoru, je ve 

výkresové části pouze předběžná skica předlažby a předběžný finanční odhad prací. 

Leštěná žula položena na cementovou maltu či  beton, stejně i dlažba z řezaných 

desek.  Pod  deskami  podklad  ze  štěrkodrti.  Zbytek  tvaru  podstavce  vydlážděn 

drobnou žulovou kostkou 8/10 do lože z kameniva, spárování pískem. Podklad pod 

kostky ze štěrkodrti. (viz. výkresová část – řez A a řez B).
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VI. Multimediální část

Sousoší  Wolfganga  Amadea  Mozarta  a  jeho  sestry  Nannerl  bude  mít  i 

multimediální  –  hudební  (zvukovou)  část.  Tu  představuje  hudební  produkce 

současných slavných interpretů klasické hudby. V první fázi je navázána spolupráce 

se Škampovým kvartetem (Pavel Fischer - housle, Jana Lukášová - housle, Radim 

Sedmidubský - viola, Lukáš Polák - violoncello), jehož členové by uvolnili pro vzniklé 

sousoší několik skladeb – interpretací díla W. A. Mozarta. Postupně dojde k oslovení 

dalších věhlasných autorů v české republice,  ale  i  v zahraničí.  Skladby neb jejich 

části (v počtu asi 1 – 3) by byly uvolněny pro veřejné šíření při zachování veškerých 

autorských práv. Jednalo by se o ukázky,  ale i  celé skladby ve vyšší kvalitě (pro 

přehrávání v noteboocích a MP3 přehrávačích) a v nižší kvalitě (tzv. nižší birtrate) pro 

mobilní telefony.

Jedna  z idejí  byla  i  možnost  veřejné  prezentace  úspěšných  a  vynikajících 

začínajících interpretů z řad studentů brněnské Jamu a konzervatoře (uskutečněna 

již  předběžná  jednání  s konzervatoří)  –  např.  vítězům  Concertino  Praga, 

Mozartovských soutěží apod.

Hudební produkce ve formě souborů MP3 (případně i jiných formátů), které je 

možno do vzdálenosti 60 m od sochy Mozarta „stáhnout“ do mobilních zařízení jako 

jsou notebooky, mobilní telefony, MP3 přehrávače. Náhodný kolemjdoucí je na tuto 

možnost upozorněn textem na bronzovém pásu. Na mobilních telefonech je obvykle 

kolemjdoucí automaticky upozorněn na tuto možnost (pokud má aktivován bluetooth) 

a v případě zájmu může hudební produkci uložit do svého zařízení.

Celé  zařízení  sestává  z hardware  a  software  –  v podstatě  počítač  řízený 

operačním systémem. Počítač umístěn ve schráně odolné vlhkosti, která je umístěna 

ve  výklenku  –  otvoru  v betonovém  pásu  pod  jedním  ze  segmentů  bronzového 

nápisu.  Jedná se o jakousi  malou betonovou vanu – skrýš,  ve které  se nachází 

izolovaná plastická schránka s počítačem. Vysílací zařízení je tzv. bluetooth1 – čidlo 

umístěno buď na několika místech pod žulovými deskami kolem ústřední  postavy 

nebo mezi chodidly Mozarta. Přístup a běžná údržba systému – ovládání bezdrátově 

přes upravený software kdykoliv bet zásahu do hardwaru nebo elektroniky.
1 Bluetooth® je všeobecně dostupná rádiová frekvence, pomocí které se mohou vzájemně propojit 
zařízení vybavená rozhraním Bluetooth® na vzdálenost až několik desítek metrů. Pomocí tohoto 
rozhraní můžete připojit svůj notebook nebo handheld k jiným notebookům, mobilním telefonům, 
fotoaparátům, tiskárnám, klávesnicím, reproduktorům nebo dokonce i dokonce i polohovacím 
zařízením
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Multimediální část zahrnuje i vytvoření webové stránky – informace o existenci 

díla  – sousoší.  Ukázky skladeb by se později  nacházely rovněž zde,  stejně jako 

množství  textové  a  obrazové  dokumentace.  Samozřejmě  by  se  zde  nacházely 

informace historie Mozartovy návštěvy a další  podobné vyčerpávající  informace o 

interpretech  skladeb.  Vzhledem  k významu  díla  a  záměru  města  ozvláštnit  a 

kultivovat veřejný prostor centra města, počítáme s vazbou tohoto webu na oficiální 

internetové stránky města i četné virtuální galerie. Vychází z ideje veřejného prostoru 

jak  urbánního,  tak  virtuálního,  který  se  v tomto  díle  setkává.  Multimediální  část 

s přímou vazbou na samotné sochařské dílo má široce otevřené možnosti a umožní 

městu zvýšit nejen žádanou atraktivnost lokality, ale přiblíží historii, osobnost Mozarta 

a klasickou kulturu i nejmladší „internetové“ generaci. 
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VII. Ideový záměr

W. A. Mozart  (1756-1791) je jedním z největších skladatelů klasické hudby 

všech dob. Ne mnoho osobností dosáhlo takového věhlasu jako Mozart, který během 

krátkého života dokázal vytvořit více než šest set skladeb jedinečné krásy. Mozart byl 

největším  skladatelem  nejen  své  doby  a  velmi  rozmanitou  ale  i  rozporuplnou 

osobností. Jeho genius zanechal podstatné stopy v kulturním dědictví celé západní 

kultury. Je pokládán za jednoho z dovršitelů klasicismu. 

Dílo připomíná návštěvu slavného skladatele v Brně a jeho geniální virtuozitu. 

Od šesti  let  podnikal  s otcem a svou sestrou turné po Evropě.  Mozartova sestra 

Maria  Anna,  kterou  volali  Nannerl,  byla  rovněž  hudebně  nadaná  a  doprovázela 

Mozarta na koncertních cestách po Evropě. Ač od dětství výrazný talent, nedosáhla 

úrovně  svého  bratra.  Nicméně  sochařsky  ztvárnit  i  Nannerl  vychází  z myšlenky 

připomenout  nejen  oběma  dětmi  uskutečněný  koncert  v někdejší  taverně,  ale  i 

poukázat na pomíjivou slávu dětských géniů. Stojí částečně na hrubých dlažebních 

kostkách a zčásti na čisté dlažbě o úroveň níž, než slavný bratr, který dokázal již 

v dětství komponovat a psát opery. Obrazně se dotýká vrcholu, ale nedosahuje ho. 

Wolfgang  Amadeus  Mozart  je  umístěn  na  tvrdém leštěném  kameni,  vyjadřujícím 

vrcholnou  genialitu  silné  osobnosti.  Podstavec  je  část  koule  –  vrchlík.  Koule 

představovala pro samotného Mozarta dokonalý tvar. Nyní stojí na jejím vrcholu a 

symbolicky je „vysílačem“ své vlastní hudby, která je jeho největším a jedinečným 

odkazem, portrétem i pomníkem.

 Portrét dvou dětí má vytvářet přímou interakci s kolemjdoucími návštěvníky. 

Vrchol je leštěný a vytváří určitou formu odstupu od dokonalosti osobnosti – je možno 

na ni vstoupit  a postavit se až k samotnému dílu.  Mezi sochami je možno projít  i 

projet  na  kole  či  s kočárkem,  nebo  na  vozíku.  Dochází  tím  k přímé  interakci 

s divákem, která je dál ještě umocněna multimediální částí – Mozartovou hudbou, 

kterou  si  každý  může  poslechnout  a  odnést  na  památku  s  sebou  (ve  vlastním 

elektronickém zařízení). 
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VIII. Popis použitých materiálů díla ve finální podobě

Sochy a pás s textem:

- bronz  leštěný  nebo  patinovaný  odlitý  ze  sádrového  nebo  polyesterového 

modelu.

Podstavec:

- zhuštěný násyp – dusaná zemina, štěrkopísek,  štěrkodrť,  cementová malta, 

beton (C 12/15, C 10/13,5), leštěná žulová deska masivní, hrubě řezané nebo 

hrubě  broušené  žulové  dlažební  desky  (tloušťka  30  mm),  drobná  žulová 

dlažba 8/10

- kamenný materiál pravděpodobně šedá světlá žula - tzv. slezská žula.

Multimediální část:

- počítač v izolované nádobě, kabeláž, bluetooth s USB kabelem, ovládací software.

IX. Rozvaha nákladů na dílo včetně instalace
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