
situácia / pôdorys  m 1:750

INTROSPEKCIA - pamätník obetiam covid-19

Pôdorysný detail m 1:50
Nosnú konštrukciu tvorí  voľne položený 
prefabrikát zo železobetónovej dosky a 
nerezovým stĺpom. Konštrukcia  nevyžaduje 
veľký stavebný zásah do jazera a je ohľaduplná 
voči  biotopu. Výšky stĺpov budú rozdielne a 
určia sa podľa konkrétneho miesta tak, aby bol 
dosiahnutý efekt položených kameňov na vodnú 
hladinu. Kedykoľvek v budúcnosti sa vie dielo bez 
veľkého zásahu opraviť prípadne odstrániť. Návrh 
bol koncepčne navrhnutý so statikom.

Zrkadliaci element
Na jednotlivé body pravidelnej siete kladiem 
veľké riečne kamene formované vodou v prírode 
– je to paralela na ľudský život ktorý je neustále 
formovaný v toku času – zrazu sa tieto nedokonale 
opracované jedinečné kamene vznášajú na 
pokojnej vodnej hladine jazera. Nevyhnutná 
izolácia otvorila mnohým z nás osobné témy. 
Názov diela INTROSPEKCIA sa stáva kľúčom 
k premýšlaniu nad navrhovaným krajinným 
zásahom.

Schéma výstavby a údržby / Rozpočet
Stavbu tvorí 44 kusov prefabrikovaných stĺpov s pätkami a 45 riečnych okrúhlych kameňov (2-3 tony). 
Umiestnenie prefabrikátov na konkrétnu pozíciu sa uskutoční pomocou žeriavu z brehu. Stĺpy nebudú 
kotvené do dna jazera, preto ich údržba prípadné odstránenie v budúcnosti bude pomerne jednoduché. 
Nakoľko nie je k dispozícií zameranie dna a prieskum zloženia pôdy, nedá sa v tejto chvíli presne určiť 
miera únosnosti, dimenzie základovej škáry ani dĺžky stĺpikov.
Cena prieskumov, projektu, inžinieringu a vyhotovenia diela: 160 000 bez DPH.

Repetícia
Riečne kamene sú poukladané v pravidelných 
rozostupoch tak, aby pôsobili vzájomne medzi 
sebou izolovane ale v merítku celého jazera tvoria 
obraz zamoreného územia. Repetícia dodáva 
dielu jemný nádych monumentálnosti. V tejto 
forme môžeme vnímať archetyp cintorínovej 
architektúty, čo dodáva celému parku pietnu 
atmosféru.

Signatárny objekt
Pre porozumenie diela je umiestnený jeden 
riečny kameň na brehu pri okružnom chodníku 
na západnom cípe jazera. Signovaný kameň 
zachováva presný rozostup od ostatných ale jeho 
pozícia nie je predvídateľná a účastník naň musí 
natrafiť. K signovanému kameňu sa budú pokladať 
vence.

Grid
Návrh pracuje len s krajinou a prírodnými prvkami 
(pokladanie kameňov). Pravidelným gridom je 
vytvorený v prostredí kontrast, ktorým dielo 
vyjadruje obraz ľudskej logiky (náklonnosť 
k faktografickému, vedeckému prístupu k 
problému) ktorá úspešne bojuje s pandémiou. 
Organická 60° sieť sa rozprestiera po celej vodnej 
hladine - odkazuje to na globálny celosvetový 
problém. 

INTROSPEKCIA
Zrkadlenie sa stáva výrazovým prostriedkom 
pre duševný stav introspekcie. Introspekcia je 
sebapozorovanie, skúmanie vlastného duševného 
života, vnútorných zážitkov, procesov a stavov 
prebiehajúcich vo vedomí. Nemáme nad životom 
takú moc ako sme si vďaka hmotnej prosperite 
namýšlali. Pandémia priniesla prehodnocovanie 
životných priorít  a zvíšila povedomie o duševnom 
zdraví.

Jestvujúci projekt - zeleň
Navrhovaná revitalizácia zelene z jestvujúceho 
projektu vytvára na celom obvode brehu  
kompaktné pozadie.

Jestvujúci projekt - peší pohyb
Horizontálne dielo s názvom  INTROSPEKCIA 
plynulo nadväzuje na projekt revitalizácie areálu 
jazera Rohlík. Zokruhovanie pešieho pohybu okolo 
jazera s početnými kolmými prepichnutiami 
až k hladine jazera tento návrh predurčuje, že 
vyvrcholením územia je kontakt s vodou. Úzke móla 
napovedajú, že sú určené skôr pre jednotlivcov 
ako skupiny - priestor pre kontepláciu pozeraním 
sa na jazero.

Zrkadlenie
Dielo upriamuje pozornosť na efekt zrkadlenia 
vodnej hladiny, ktorý je vďaka správnej veľkosti 
tohto jazera neobyčajne silný. Hladina sa dokáže 
takmer úplne upokojiť. Kvalita zrkadla neustále 
kolíše vplyvom počasia (vetra) vďaka čomu 
sa vizuálny zážitok účastníka neustále mení v 
krátkom čase.

pozdĺžny rezopohľad  m 1:750 detailný rezopohľad  m 1:50 axonometria územia
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