Václav Kyselka, Mgr.A.
Křoví 215
594 54 Křoví

Výtvarný návrh Památníku padlým vojákům RA
v Novém Městě na Moravě
Nové místo pro památník: římskokatolický hřbitov u hlavní brány, Nové Město na
Moravě
Náhrobek je řešen v ploše,z kaskádovitě odstupňovaných tři dílů, které vyrovnávají svažitý
terén. Ty jsou tvořeny ze tří částí záklopových desek ti. SOmm z leštěné mrákotínské
modrošedé žuly, uložených na žulových obrubách. Výška odstupňování dílů -schodů- je
IOOmm. Každému mrtvému je věnován jeden kvádr též z leštěné světlé žuly rozměru
870x370x I OOmm.
Na 1. centrálním kvádru bude hlavní text (Památník padlým vojákům Rudé armády) se
znakem hvězdy, případně s původním textem kpt. Radionova v českém jazyce latinkou a též v
ruském jazyce azbukou ‚na 7 kvádrech budou jména v češtině i azbuce se znakem hvězdy,
na ostatních kvádrech bude znak hvězdy nebo nápis neznámý voják. Navrhuji nechat kvádry
neznámých vojáků bez textu, v případě jejich dohledání je možno je kdykoliv doplnit. Písmo
bude sekané a zlacené.
Odhad ceny památníku:
Cenový odhad
za realizaci kamenických prací, základu a nákladů s vytvořením díla činí 400.000,- Kč
včetně DPH.

MgA. Václav Kyselka
V Křoví dne 24.10.20 17
MgA. Václav Kyselka
Křoví 215, Křoví 59454
iČ: 68112505
DIČ:CZ 7501162834
Nejsem plátcem DPH
tel: +420 604 288 153
e-mail: vaky®volny.cz
www.art-vaky.cz
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Rozměry náhrobku RA
Náhrobek je řešen v ploše, kaskádovitě odstupňované tři díly, které vyrovnávají svažitý terén. Ty jsou tvořeny ze tří části záklopových
desek ti. 5Omm, uložených na žulových obrubách. Každému mrtvému je věnován jeden kvádr též zleštěné světlé žuly rozměru B7oX37oXloomm.
Na 1 centrálním kvádru bude text se znakem hvězdy a popisem, na 7 kvádrech budou jména v češtině i azbuce se znakem hvězdy,
na ostatních kvádrech bude jen znak hvězdy nebo nápis neznámý voják.
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PŮDORYS NÁHROBKU RA
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BOKORYS NÁHROBKU RA
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