
Návrh pamätníka 
je situovaný do lokality číslo 5, označenej v projekte revitalizácie areálu jazera Rohlík ako 
„Urban spot“. Na mieste sa nachádzajú v štvorcovej mriežke do zeme zapustené betónové 
platne, pravdepodobne pozostatok výstavby polikliniky. Tieto majú byť v procese 
revitalizácie odhalené a priznané, na povrchu zbavené nánosov zeminy a vegetácie. 
Betónovú štruktúru „dlažby“obkolesuje spoločenstvo nerovno, spontánne rastúcich 
stromov-topoľov. Stromy ohraničujú toto miesto ktoré vytvára na území parku určitý 
ostrov, vybavený betónovým plató, priestor je autonómnou entitou na rozhraní medzi 
prírodou a architektúrou. Miesto má predpoklady vytvoriť dôstojné prostredie pre rituály 
spomínania, piety a kontemplácie. Koncept pamätníka reaguje na nájdenú situáciu a dané 
podmienky. Po dlhšom pozorovaní boli vybrané 3 stromy ktorých kmene sú naklonené, 
akoby v pohybe. 
Popis navrhovaného riešenia
Spoločenstvo nerovno rastúcich stromov má vo svojom strede 3 betónové kmene ktoré 
sú zosnímané mobilnými scanermi z vedľa rastúcich, vybraných stromov. Odliatky sú 
horizontálne zrezané, všetky zhodne vo výške 270 cm. Tento moment jednej výškovej 
hladiny ukazuje ako odmerný valec mieru nárastu, počet, množstvo, objem a váhu 
ľudských osudov v pandemickom období. Betónové kmene sú posunuté od svojich 
predobrazov tak, aby základová platňa nezasahovala koreňový systém a voľne nadväzujú 
na existujúci grid panelov uložených v zemi. Kmene z umelého kameňa sú vernými 
kópiami, avatarmi svojich predlôh, vytvárajú priestorové tiene živej prírody ktorá je 
v neustálej premene. Betón je nemenný, odolný, trvácny a vo svojej bielej farbe naliehavo 
prítomný. Je spomienkou, predstavou, možno aj haptickým objektom, pripomienkou 
zastaveného rastu, času, rozletu a existovania. Kompozíciu dopĺňa horizontálne osadená 
platňa s plastickým, vystupujúcim textom: „Pamätník obetiam Covid-19“. Predkladané 
riešenie pamätníka obsahuje okrem vizuálno haptickej aj neviditeľnú časť ktorá pracuje 
so zvukom. Kmene stromov z umelého kameňa sú aktivované zvukom. Umiestnenie 
zvukovej inštalácie priamo do betónových kmeňov je ďalšou vrstvou pamätníka. 
Klopadlo umiestnené v kapsuly integrované vo vnútri objektu počas jeho realizácie je 
skrytým technickým parazitom na objekte. Tri rôzne zvukové kompozície úderov klopadla 
vychádzajú z dátových informácií, dôležitých štatistických údajov, ktoré sa pre nás stali 
počas pandémie hlavným ukazovateľom jej vývoja a priebehu. Frekvenciou úderov 
vzniká abstraktná zvuková kompozícia ktorá vychádza z exaktných matematických 
dát. Počuteľnosť zvukovej kompozície by bola definovaná intimitou, bezprostrednou 
blízkosťou návštevníka, na úrovni 50- 60 decibelov. Poslednou zložkou pamätníka je 
iluminácia objektov prostredníctvom exteriérových svietidiel zapustených do betónových 
základov. 
Materiály a technické riešenie
Východiskom by boli priestorové scany vybraných stromov, spracované a upravené, 
slúžiace ako podklady na vytvorenie foriem CNC frézou. Formy by boli použité na 
vyhotovenie armovaných výduskov z bieleho betónu, zmesy vápencovej drte z lomu 
v lokalite Hubiná a bieleho cementu. Základové platne by boli realizované z klasického 
betónu aby sa vizuálne prepojili s už existujúcimi zachovanými platňami. Základové platne 
by sa betónovali na mieste, kmene z bieleho betónu mimo areálu pamätníka. Tie by boli 
na záver osadené do pripraveného podkladu. Všetky betónový základy by obsahovali aj 
lôžko na zapustenie exteriérového svietidla a prípravu na inštaláciu elektrických káblov. 
Na všetky biele segmenty pamätníka by bol nanesený konzervačný náter a aj antigrafity 
prípravok. V každom z troch solitérnych objektov pamätníka je implementované oceľové 
puzdro s elektromagnetickým lineárnym solenoidom (elektromagnet s pohyblivým 
feromagnetickým jadrom, ktorý sa používa ako aktuátor, relé kde pohyb úderníka 
zabezpečuje zopnutie/rozopnutie kontaktov). Riadenie frekvencie úderov/impulzov 
je zabezpečené prostredníctvom riadiacej jednotky Arduino Uno a Raspberry Pi. 
Prenos zvuku úderov je zabezpečený z vnútra objektu smerom von cez oceľovú výstuž 
v zelezobetónovom plášti sôch. Tento mechanický prenos úderov solenoidu výtvára z celej 
hmoty ozvučnicu a zvuk sa šíri všetkými smermi od epicentra úderu.
Predpokladaný rozpočet diela
Z rozpočtu budú financované procesy skenovania, výroby foriem CNC frézovaním, 
prípravné práce na odlievanie objektov, samotné odlievanie a osádzanie, betónovanie 
na mieste, doprava, honoráre pre asistentov a spolupracovníkov, autorský honorár. 
Predpokladaná celková suma do 100 000 eur.

Používanie pamätníka
Návrh pamätníka ja rozptýlený v topoľovom háji a pozostáva zo štyroch betónových 
platforiem, z toho tri sú nosičmi betónových kmeňov a štvrtá, horizontálna platforma 
obsahuje plastický text ktorý pomenúva tento pamätník ako celok. Umiestnenie kvetov 
alebo kahancov pri spomienkových akciách a zhromaždeniach vidíme práve okolo tejto 
platformy.
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zemné svietidlo IP 67ŽB doska  2000 x 2000 mm
 hladený betón, trieda protišmyku R9
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Detail solenoidovej schránky, rez, popis, kótovanie: 
Púzdro s elektromagnetickým lineárnym solenoidom (elektromagnet s pohyblivým 
feromagnetickým jadrom, ktorý sa používa ako aktuátor, relé kde pohyb úderníka zabezpečuje 
zopnutie/rozopnutie kontaktov). 

Postup realizovania digitálneho modelu vybraných stromov: 
Príklady a postup pri realizovaní potrebných dát skenovaním reálnych stromov v mierke 1:1 profesionálnym 3D scanerom. Prevod do 3D objektov a príprava 
podkladov pre frézovanie foriem.

Postup realizovania foriem: 
Príklad postupu realizácie foriem prostredníctvom CNC frézovania z figitálneho modelu do tvrdeného styroduru.

Postup pri odlievaní: 
Príklad postupu odlievania kmeňov stromov, výsledný efekt detailu. Ilustračné fotografie prevedenia v malej mierke.
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