
Pomník generálmajoru Rudolfu Pernickému v Praze-Suchdole

Rudolf Pernický (* 1. července 1915 v Krhové u Valašského Meziříčí, † 21. prosince 2005 v Praze) byl
příslušníkem  československé  zahraniční  armády  působící  během  druhé  světové  války  ve  Velké
Británii a velitelem výsadku Tungsten na území protektorátu v roce 1944. V roce 1948 byl zatčen a ve
vykonstruovaném procesu byl  v roce 1949 odsouzen ke
dvaceti  letům  odnětí  svobody,  odnětí  hodnosti  a  titulů,
ztrátě vyznamenání a občanských práv. Trest odpykával
na Borech,  v Opavě  a poté  téměř osm let  v  uranových
dolech. Ve vězení strávil  jedenáct a půl roku. Od svého
propuštění až do roku 1989 byl sledován StB. 
V roce 1990 mu byly vráceny všechny vojenské pocty a
byl  povýšen  do  hodnosti  plukovníka.  O  rok  později  byl
jmenován generálmajorem ve výslužbě. V letech 1990 až
1992 byl předsedou Konfederace politických vězňů a poté
byl  jejím  čestným  předsedou.  V roce  2005  mu  bylo
uděleno nejvyšší státní vyznamenání Řád Bílého lva. Je
držitelem  Řádu  M.  R.  Štefánika  III.  st.,  dvou
Československých  válečných  křížů  1939,  vyznamenání
Vlády Velké Británie Za statečnost v těžkých dobách a za
bezmeznou  odvahu  v  boji  za  svobodu  a  dalších
vyznamenání.

Příprava pomníku v Praze-Suchdole
Generálmajor  Rudolf  Pernický  byl  občanem městské  části
Praha-Suchdol. V roce 2011 jmenovala Rada městské části
Praha-Suchdol  komisi  na  posouzení  návrhů  na  pomník
generálu  Rudolfu  Pernickému,   které  vypracovali  studenti
Ateliéru restaurování výtvarných děl sochařských prof. Petra
Siegla na Akademii výtvarných umění v Praze. Pro realizaci
pomníku generálu Pernickému komise doporučila stélu citlivě
respektující  tvarosloví  padáku  autora  Petra  Laciny,  který
původní studii  zvětšil  na model v měřítku 1:1. Tento model
byl  od  listopadu  2012  do  března  2013  osazen  na
Brandejsově  náměstí,  na  místě,  kde  by  měl  být  umístěn
kamenný pomník. 

Dne 21.  prosince 2012,  během pietního aktu  u  příležitosti
68. výročí  zahájení  Operace  Tungsten  a  7. výročí  úmrtí
generálmajora Rudolfa Pernického, byl na Brandejsově nám.
v  Praze-Suchdole  odhalen  základní  kámen  pomníku.
Slavnosti  se  účastnili  zástupci  Ministerstva  obrany,
Kanceláře prezidenta, Generálního štábu AČR, Senátu ČR,
Ministerstva  zahraničních  věcí,  Československé  obce
legionářské,  Konfederace  politických  vězňů  ČR,  Českého
svazu bojovníků za svobodu, Posádkového velitelství Praha,
Ústavu  pro studium totalitních režimů,  generálmajorův syn
Dr. Rudolf Pernický a další hosté.

Městská část
PRAHA - SUCHDOL



Rozpočet na realizaci pomníku:
Ve spolupráci s ateliérem prof. Petra Siegla z AVU a autorem vítězného návrhu Petrem Lacinou byl
sestaven rozpočet na realizaci pomníku:

Popis Kč

1) Kamenný materiál a činnost s opracováním a přípravou kamene 130 000

2) Vlastní sochařské práce 280 000

3) Návrh a realizace písma 65 000

4) Doprava 20 000

5) Doplňky, základy, režie, rezerva 10% 195 000

Realizace pomníku - celkové odhadované náklady včetně DPH 690 000

Popis pomníku:
Pomník tvoří stéla vycházející z  tvarosloví padáku s podstavcem. Modrá mrákotínská žula, která byla
zvolena  pro  realizaci,  bude leštěná,  vyjma kanelury naznačující  nosné šňůry padáku.  Na přední
straně  těla  stély  bude  vytesané  jméno  generálmajora
Rudolfa Pernického. Text s daty narození, úmrtí a
legendou bude umístěn v kvadrantech podstavce.

- materiál mrákotínská žula modrá
- celková výška 320 cm
- výška stély 300 cm
- hlava stély 70 cm x 70 cm
- pata stély 60 cm x 40 cm
- výška podstavce 20 cm
- délka podstavce 180 cm
- šířka podstavce 130 cm

Termíny přípravy a realizace:
- červen - projednání v ZMČ Praha-Suchdol
- červen - uzavření smlouvy s autorem
- červen / červenec - zajištění kamenného bloku
- červenec / srpen - výroba pomníku
- srpen / říjen - příprava základů, úprava prostoru
- předpoklad: 21. prosince - odhalení pomníku 

Nad přípravou pomníku převzali záštitu 
ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg
a senátor Petr Bratský.

Další informace k připravě pomníku generálmajoru Rudolfu Pernickému jsou dostupné na webu 
městské části v sekci projekty: www.praha-suchdol.cz/pomnik_pernicky.

V Praze-Suchdole, květen 2013

http://www.praha-suchdol.cz/pomnik_pernicky

