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Návrh riešenia
Ideový zámer návrhu vychádza zo základného pocitu pri vyslovení slova COVID
počas pandémie: … pocit strachu zo zovretia, nemožnosti dýchať, pocit následného
uzavretia v priestore a separácii.
Pamätník zároveň chce vysloviť výstrahu živým a tichú spomienku na tých, ktorí
vďaka covidu odišli. Zároveň ale poskytuje aj pozvánku na aktivity života formou
miesta pre stretnutie, oddych (či predstavenie malých  foriem)pri navrhovanom sedení,
orientovanom k jazeru.
Architektonické riešenie
Pamätník je vytvorený abstraktným stvárnením tvaru pľúc s textom, popisujúcim
pandémiu covidu. Objekt je uzavretý v obkolesujúcom priestore železobetónového
múra (steny), na ktorý návštevníci môžu zvnútra napísať mená zosnulých príbuzných
na covid. Na vonkajšej strane steny je znázornený symbol zastavenia tepu človeka a
znak vírusu covidu.
Objekt je doplnený betónovým sedením, tvoreným z jednej strany priestorom malého
amfiteátra ako prejavu života, a z opačnej strany symbolickými betónovými
lavičkami, evokujúcimi priestor odpočinku zosnulých.
Pamätník je umiestnený v strede voľného priestoru, využíva jestvujúcu terénnu
vyvýšeninu (ktorú dopĺňa a formuje) spolu s jestvujúcim vzrastlým stromom, ktorý
dopĺňa celú kompozíciu. Nenarúša projekt revitalizácie, je umiestnený v trávnatej
ploche.
Konštrukčné a materiálové riešenie
Teleso vlastného pomníka je navrhnuté z tabúľ oceľových dosiek s úpravou
CORTEN. Do cortenovej steny je vyrezaný text, objekt je osadený v betónovom
základe. Návrh uvažuje s večerným nasvietením hlavného tvaru.
Obkolesujúca stena je z monolitického železobetónu bez úpravy povrchu. Do steny sú
formou matice realizované symboly covidu.
Navrhované sedenia budú realizované z monolitického betónu s priznaním
betónového povrchu.
Celý objekt pamätníka je osadený na existujúcej, resp. dotvorenej terénnej
vyvýšenine, jeho plocha je ohraničená obrubníkom definujúcim organický tvar
symbolických pľúc. Povrch celého priestoru, ktorý vyrastá z trávnatej plochy je
tvorený štrkom (granitová drvina fr. 16-25 mm) uchyteným v zatrávňovacích
tvárniciach umiestnených na vrstve kameniva spojeného s cementom. Alternatívne je
možné riešiť plochu aj vydláždením kamennou kockou. Farebnosť je uvažovaná vo
svetlých odtieňoch.
Logistické osadenie diela bude detailne spracované v projekte organizácie výstavby
ako súčasti PD.
Náklady na údržbu vzhľadom na navrhované materiály nepredpokladáme vysoké, v
PD bude spracovaný manuál údržby.
Predpokladaný náklad stavby v euro bez DPH:
Pamätník CORTEN 80790,-;
Stavebné náklady: žb stena 13588,-; bet. Sedenie 5608,-; podklad ksc 15cm 9075,-;
granit drvina 1525,-; zatráv. Tvárnice 5610,-; bet. obrubník 1154,-; zemné práce
7550,-; rezerva 7800,-;
Projektová činnosť, poistenie: 18200,-;
Inžinierska a manaž. Činnosť: 5300,-;
Spolu celkový náklad stavby: 156200,- euro;
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