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Pamätník obetiam COVID-19

Predkladané riešenie pamätníka obetiam COVID - 19 je architektonicko výtvarné dielo

premyslene umiestnené do územia s dôrazom na budúcu  revitalizáciu verejného

priestoru. Dielo rozdeľujeme na funkčnú pozorovaciu časť, ktorá je priamo napojená na

pohladovú svetelnú inštaláciu umiestnenú tesne pod hladinou vodnej plochy.

Funkčnú časť tvorí pozorovacie mólo, ktoré sa postupne zužuje až  k bodu určenému pre

jedného pozorovateľa a kludové plato s možnosťou sedenia a výhľadom na mólo a vodnú

hladinu. Vstup k objektu lemujú dva múriky, kde je jeden určený na pietny akt zapálenia

sviečky a druhý ako informačný bod, ktorý ponúka základné informácie o priebehu

pandémie na Slovensku. Informácie sú doplnené o reliéf krivky priebehu ochorenia počas

3 rokov, ktorý slúžia ako líniové vodítko k bodu pozorovania svetelnej inštalácie.

Svetelná inštalácia tvorí primárny prvok pietneho miesta. Pozorovateľ vníma svetelné

body umiestnené tesne pod hladinou vodnej plochy, ktoré sa postupne vzdaľujú a strácajú.

Najvzdialenejší bod je najžiarivejší a je umiestnený priamo v osy pozorovateľa. Svetelná

inštalácia má navodzovať pocit strácania, piety a kľudu. Ideálnym časom na pozorovanie a

uctenia si obetí pandémie je podvečerné a večerné obdobie, pamätník slúži ako súčasť

areálu po celý deň. Mólo sa k pozorovaciemu bodu postupne zužuje až na 600 mm čím

vznikajú medzi ľuďmi sociálne interacie, ktoré sú presným opakom situácii počas

pandémie. Svetelná inštalácia sa tesne pred vypnutím v konkrétny čas jemne rozžiari a

následne zhasne.

Ako materiál objektu je použitý pohľadový betón, ktorý spolu s oceľovou konštukciou tvoria

jeho nosný systém. Ďalšími použitými materiálmi sú pochôdzna drevená konštrukcia,

oceľové zábradlie, polymetakrylátové svietidlá ukotvené na pozinkovanej oceľovej

konštrukcii, vodotesné exteriérové svietidlá. Svetelná inštalácia bude ukotvená pod

vodnou hladinou svietidlá budú ukotvené oceľovými lankami. Elektroinštalácia a ovládacia

jednotka bude umiestnená pod pochôdznou plochou.

Dielo bude vybudované štandardným postupom bez potrebnej špeciálnej manipulácie.

Ročná údržba a náklady na prevádzku diela sú závislé od nastavenia času zapnutia

svetelnej inštalácie. Iné náklady na údžbu súvisia s bežnou údržbou verejného

priestranstva. Predpokladaný rozpočet diela - Nosná betónová konštrukcia 9 800, Oceľová

konštrukcia 8 200, Drevená konštrukcia 17 500, svetelná inštalácia 18 500. Celková

odhadovaná cena 78 000 eur.
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