
VEŘEJNÁ SOUTĚŽ NA VYTVOŘENÍ PAMĚTNÍ DESKY  
VÍTKOVICKÉ RODAČCE, SPISOVATELCE A HUDEBNÍ 
SKLADATELCE ILSE WEBEROVÉ

Vypisovatel:
spolek Fiducia

Nádražní 30, Ostrava 70200
IČ: 26642379

Předmět soutěže je návrh a realizace pamětní desky Ilse Weberové.
Pamětní deska bude umístěna na fasádě domu Šalounova 18 ve Vítkovicích, jenž byl dlouholetým bydlištěm Ilse Weberové (1903–
1944), vítkovické rodačky, židovské spisovatelky a hudební skladatelky. 

Pamětní deska bude financována z daru Ilony Rozehnalové, respektive z finanční odměny, kterou získala jako součást udělené Ceny 
města Ostravy a darovala spolku Fiducia na vytvoření pamětních desek významným ostravským rodačkám.

Záměrem vypisovatele je připomenout vítkovickou rodačku Ilse Weberovou, jež bydlela v budově na Šalounově 18, kde dnes sídlí 
Česká pošta. Ilse Weberová byla spisovatelka knih pro děti, básnířka, hudebnice a mimořádná osobnost meziválečné ostravské 
židovské komunity. Narodila se v někdejší vítkovické rychtě, vedle mateřského německého jazyka uměla výborně i česky a cítila se 
být vítkovickou patriotkou a vlastenkou. Vydala několik knih židovských pohádek, spolupracovala s ostravským rozhlasovým studiem, 
skládala písně a dopisovala si s Karlem Čapkem. V únoru 1942 byla deportována do Terezína, kde nesmírně obětavě pracovala jako 
dětská ošetřovatelka (pro uvězněné děti mj. skládala a zpívala ukolébavky) a v těžkých podmínkách pokračovala v literární tvorbě. 
Její tehdejší básně a další texty se podařilo zachránit díky důmyslné skrýši v kůlně na nářadí a jsou shrnuty v publikaci z roku 2012 
Kdy skončí naše utrpení. Život této hrdinné a výjimečné bytosti tragicky vyhasnul v osvětimském koncentračním táboře.
Mnohé její písně a zhudebněné verše z terezínského ghetta „zlidověly“ a jsou dnes na repertoáru řady předních interpretů a sborů z 
celého světa (slavnými se staly zejména ukolébavka Wiegala či balada Ich wandre durch Theresienstadt).
Pamětní deska bude vytvořena ve spolupráci s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu.

Vítěz soutěže dodá umělecký návrh a tento realizuje včetně osazení.

Pamětní deska bude umístěná na základě dohody s majitelem objektu Městským obvodem Vítkovice na fasádě domu Šalounova 18. 
Další údaje o umístění  desky viz Příloha soutěžních podmínek. 

Obsah soutěžních podmínek:

 A. ZADÁNÍ 
 B. KRITERIA HODNOCENÍ A POROTA
 C. FINANCE
 D. REALIZACE
 E. TERMÍNY
 F. PŘÍLOHY SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK



A. ZADÁNÍ  

Zadáním soutěže je výtvarný návrh pamětní desky a jeho realizace. Soutěžní návrh obsahuje dvě části:

1. výtvarný návrh
2. písemnou část návrhu

1. VÝTVARNÝ NÁVRH – bude předložen v barevném provedení jako kresba rukou nebo jako grafická (digitální) kresba ve formátu pdf 
v tiskové kvalitě minimálně 1 MB (max. 5 MB).

Nedílnou součástí výtvarného návrhu pamětní desky je následujících text:

V tomto domě žila spisovatelka a hudební skladatelka Ilse Weberová (1903 Vítkovice – 1944 Osvětim).

Návrh pamětní desky musí odpovídat těmto podmínkám:

a) Velikost, umístění i obsah pamětní desky umožní její snadnou viditelnost.
b) Všechny materiály použité na provedení (zhotovení) pamětní desky, způsob (postup) provedení (zhotovení) pamětní desky i její 
výsledná podoba umožní její dlouhodobé osazení na místo, s vyšší odolností vůči opotřebení způsobeném zejména vnějšími povětr-
nostními vlivy a případným vandalismem.
c) nedílnou součástí návrhu je text: V tomto domě žila spisovatelka a hudební skladatelka Ilse Weberová (1903 Vítkovice – 1944 
Osvětim).

2. PÍSEMNÁ ČÁST NÁVRHU – součástí návrhu je písemná část ve formátu pdf (rozsah 1–3 strany, maximální velikost 5 MB),  která 
musí obsahovat tyto informace:
a) Stručnou písemnou zprávu vztahující se k symbolice výtvarného návrhu a k popisu materiálového složení pamětní desky a způso-
bu osazení na fasádu budovy.  Přesné vymezení rozměrů navrhované pamětní desky, jež umožní její proveditelné, bezpečné a trvalé 
připevnění na místo a budovu.
b) Dostatečně konkrétní a podrobný návrh způsobu připevnění pamětní desky na místo a budovu.
c) Stručný životopis autora návrhu s udáním jména, adresy, mobilního telefonního čísla a emailu. (Případně lze doložit již uskutečně-
né realizace – nepovinné).
d) Rozpočet navrhovaného řešení, zahrnující veškeré náklady spojené s návrhem, realizací a osazením desky (materiál, návrh, práce 
včetně osazení).

B. KRITÉRIA HODNOCENÍ A POROTA

Hodnotícím kritériem je kvalita a originalita uměleckého ztvárnění, přiměřenost materiálového řešení a vhodné zasazení pamětní 
desky v kontextu existujícího objektu.
O výsledcích soutěže bude rozhodovat porota složená z odborníků a zástupce vypisovatele. Výsledky soutěže vypisovatel zveřejní 
nejpozději do 30. 4. 2022, všechny návrhy včetně hodnocení poroty budou představeny veřejnosti nejpozději do 30. 6. 2022. 

Složení poroty:
Jaroslav Koléšek – vedoucí ateliéru sochařství fakulty umění Ostravské univerzity
Martin Mikolášek – ředitel Střední umělecké školy Ostrava, příspěvkové organizace
Marek Pokorný – ředitel městské galerie Plato
Milena Vitoulová – architektka
Ilona Rozehnalová – za zadavatele, předsedkyně spolku Fiducia



C. FINANCE

Vypisovatel má pro návrh, realizaci a upevnění k dispozici celkovou částku 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun). Členové poroty 
vykonají svou práci bezplatně. Vypisovatel neproplácí skicovné. Porota pouze volí návrh, který bude vybrán k realizaci – nejde o 
soutěž o ceny.

D. REALIZACE

Z oceněných návrhů vybere porota návrh pro realizaci a bude jednat s vítězem o realizaci pamětní desky. Pokud porota nedospěje 
k definitivnímu rozhodnutí, vyhrazuje si právo pokračovat případně v hledání optimálního návrhu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo 
odmítnout všechny předložené návrhy či soutěž bez udání důvodu zrušit.

E. TERMÍNY

Termín odevzdání soutěžních návrhů je 15. 4. 2022. 

Návrh dodejte emailem ve zprávě označené „Pamětní deska – Ilse Weberová“ na adresu: antikfiducia@seznam.cz, přílohy označte: 
1. Výtvarný návrh, 2. Písemná část návrhu. 

Je potřeba zaškrtnout Požadovat potvrzení o přečtení.

Pokud Vám do druhého dne nepotvrdíme převzetí, bude přihláška brána jako nedoručená. 

Oznámení vítězného návrhu (za předpokladu výše uvedených podmínek): 30. 4. 2022. Termín dokončení realizace a osazení desky na 
fasádu do: 15. 6. 2022.
Předpokládaný křest pamětní desky: 23. 6. 2022. 

Pro případné dotazy k soutěži nás kontaktujte na e-mail antikfiducia@seznam.cz

F. PŘÍLOHY SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK

 1. Adresa objektu a specifikace umístění desky
 2. Fotografie místa a části fasády včetně označení plochy pro umístění pamětní desky 
 3. Návrh smlouvy o dílo

Soutěž vypisuje spolek Fiducia,  v Ostravě dně 22. 2. 2022



PŘÍLOHA SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK

1. ADRESA OBJEKTU A SPECIFIKACE UMÍSTĚNÍ DESKY

Pamětní deska bude umístěna na fasádu bytového domu Šalounova 18/778 v Ostravě-Vítkovicích.
Deska bude umístěna na fasádu vpravo od  přístupových schodů při vstupu do provozovny České pošty, s.p., jež jsou situovány od 
náměstí Jiřího z Poděbrad v Ostravě-Vítkovicích. Jedná se o plochu ve velikosti: 2 metry na výšku, 1,6m na šířku – přesné umístění 
desky viz fotografie níže. Bytový dům je ve ve vlastnictví SMO, svěřený do správy městského obvodu Vítkovice na pozemku p.č. 688/4, 
k.ú. Vítkovice, k umístění desky získal zadavatel povolení městského obvodu Vítkovice. 



2. FOTOGRAFIE MÍSTA A ČÁSTI FASÁDY VČETNĚ OZNAČENÍ PLOCHY PRO UMÍSTĚNÍ PAMĚTNÍ DESKY 

Červeným šráfováním je označena plocha pro umístění pamětní desky, jedná se o plochu ve velikost: 2 metry na výšku, 1,6m na šířku. 
Doporučujeme umístění ve výšce alespoň 2 metry od země. Doporučujeme také osobní prohlídku místa. 



3. NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle §2586 a nasl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

Smluvní strany: 
spolek Fiducia
Nádražní 30, Ostrava
IČ 26642379
(dále jen „Objednatel“) 

a

jméno, adresa, rodné číslo, číslo účtu
(dále jen „Zhotovitel“)

se dohodly na uzavření následující smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“): 

1. Předmět smlouvy 
Zhotovitel se zavazuje vytvořit pro objednatele originální autorské dílo ……..(dále jen „ autorské dílo“): 
a) druh díla: …..
b) autor: ……
c) název: ……

Podrobná specifikace díla: 
Součástí dodání díla je veškeré manipulace a montáž. Provedením díla vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny díla dle této smlou-
vy. 
Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. 

2. Součinnost stran 
Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou k zajištění provádění díla. 

3. Doba zhotovení a předání díla 
Zhotovitel se zavazuje předat hotové dílo objednateli nejpozději do ……
Dílo převezme objednatel a písemně potvrdí toto převzetí protokolem o převzetí. Tento způsob převzetí považují smluvní strany za 
převzetí bez výhrad. 

4. Cena díla 
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši 50.000 Kč. Slovy padesát tisíc korun.  
Tuto cenu se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli následujícím způsobem: 
nejpozději do 14 dní od převzetí díla převodem buď na základě faktury zhotovitele nebo na základě  smlouvy o honorář. 
Upozornění: Pokud bude vyplacena odměna na základě  smlouvy o honorář,  musí dodavatel - autor odvést z této částky daň z 
příjmu, pojistné na zdravotní pojištění a sociální pojištění. Je nutno podat daňové přiznání a přehled o příjmech pro ČSSZ a zdravotní 
pojišťovnu. Lze uplatňovat výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu – nákladový paušál je 40 % – nebo skutečné 
výdaje.

5. Vlastnické právo k dílu
Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem po celkovém zaplacení finanční částky podle bodu 4. této smlouvy 
zhotoviteli.



6. Záruční lhůta
Záruční lhůta na předmět díla je stanovena na dva roky. Za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních 
lhůtách, nese odpovědnost zhotovitel. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 30 pracovních dnů od okamžiku oznámení vady Díla či jeho části, bude-li to v daném případě technicky 
možné, zahájit odstraňování vady Díla či jeho části. 

Nestanoví-li tato smlouva jinak, platí ustanovení občanského zákoníku o kupní smlouvě.

Tato Smlouva bude podepsána ve dvou vyhotoveních , z nichž po podpisu každá Smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 

V Ostravě dne …………………………………  Autor 
V Ostravě dne……………………………………    Nabyvatel


