
SKRUTKY DO BETÓNU
(6 KS)

TROJUHOLNÍKOVÉ PROFILY
(4 KS)

PODKLADOVÁ PLATŇA 
(30 MM)

ŽELEZOBETÓNOVÝ ZÁKLAD
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Návrh pamätNíka v sebe Nesie hNeď Niekoľko myšlieNok. prvou myšlieNkou je, ako vyzerala 
spoločNosť pred paNdémiou. všetci sme si boli bližší, čo symbolizuje zhluk corteNových platNí. 
počas paNdémie sme sa však postupNe jedeN od druhého vzďaľovali, odcudzili sme sa. v tomto 
smere zohráva svoju úlohu ružiNovské jazero, ktoré daNé odcudzeNie parafrázuje. zhluk plat-
Ní je však ústredNým motívom, z ktorého by sme mali ako spoločNosť čerpať iNšpiráciu Naďalej 
a posuNúť sa vpred.

druhou a hlavNou myšlieNkou je strata Našich blízkych, ktorú v abstrahovaNej forme zNá-
zorňuje splyNutie platNí s vodou a hladiNou jazera rohlík. v priehľade je možNé Na druhom 
brehu pozorovať opätovNé vyNáraNie platNí, čo má primárNe symbolizovať Nádej a Navodzovať 
pokoj. taktiež sú vyNoreNé platNe aj odkazom Našich blízkych, kým boli a čo tu zaNechali. 
odkaz pre budúce geNerácie.
 
Na posledNej corteNovej platNi sa Nachádza odlietajúci vták – symbol Nádeje a zNovuzrodeNia 
Niečoho dobrého, Nové vyhliadky do budúcNosti. taktiež je aj materiálovo odlíšeNý. lešteNá 
Nerez je tak v koNtraste s hrdzou Na corteNových platNiach.

v NeposledNom rade boli silNou iNšpiráciou aj verše z básNe martiNa tacsika:
„vylej tie duše do jazera
v aleji pokoja,
Nech slNko Na Ne svieti
a láskavo sa pozerá…“

tieto slová v Nás Natoľko zarezoNovali, že pre Ne bolo vytvoreNé čestNé miesto Na prvej 
corteNovej platNi. pripomíNajú Nám všadeprítomNosť Našich blízkych a hlavNe to, že Na Nich 
Nikdy NezabudNeme, budú tu Navždy s Nami.

pamätNík je situovaNý Na oboch brehoch ružiNovského jazera, a tak vizuálNe aj myšlieNkovo 
prepája oba brehy. obe časti pamätNíka sa Nachádzajú v blízkosti hlavNých peších ťahov s 
veľkým výskytom ľudí Na pozemku s parcelNým číslom 15294/35. výNimkou sú iba dve časti 
pamätNíka, ktoré sú osadeNé a poNoreNé priamo v jazere, ktorého parcelNé číslo je 15554/2. 
Návrh rešpektuje projekt „revitalizácia areálu jazera rohlík“, Nakoľko je v daNom území 
osadeNý tak, aby komuNikoval s NavrhovaNými mólami, chodNíkmi a zeleňou.
 
samotNá koNštrukcia pozostáva z hlavNej corteNovej platNe s hrúbkou 20 mm, ktorá je 
pomocou zvaru spojeNá s trojuholNíkovými profilmi o podkladovú platňu. profily aj platňa 
sú Náterom ošetreNé proti korózii. celá koNštrukcia je NásledNe ukotveNá šiestimi skrutkami 
do betóNového základu, ktorý siaha do NezámrzNej hĺbky. betóNový základ je vystužeNý po 
obvode armovacou klietkou.
 
ročNé Náklady sú zaNedbateľNé. pamätNík v podobe corteNových platNí je bezúdržbový. 
ráta sa iba s celosezóNNou údržbou a úpravou okolia (odstraňovaNie buriNy, koseNie trávy a 
podobNe). 

rozpočet: 
- corteNové platNe (hrúbka 20 mm) – 50 m² - 46 000€
- betóN 15 m³ a armatúra – 15 000€
- doprava – 12 000€
- spojovací materiál – 8000€
- práca – 40 000€

OSOVÉ VZDIALENOSTI PLATNÍ,
ROZPTYL VÝŠKY PLATNÍ OD 2200 DO 4000 MM

CORTENOVÁ PLATŇA
(20 MM)




