
STABILIZAŽNÉ ZÁVAŽIE V KYLE

UMIESTNENIE SOLÁRNYCH ČLÁNKOV PRE DOBÝJANIE BATÉRIE

3D TLAČENÉ SEGMENTY S DUTINOVOU ŠTRUKTÚROU

LED SVIETIDLO NA BATÉRIU

PVC PLASTOVÁ PERFOROVANÁ DOSKA hr. 10mm

UKOTVENIE LUPEŇOU KVETU LEKNA DO DRÁŽKY

SKLOLAMINÁTOVÁ POVRCHOVÁ VRSTVA

STABILIZAČNÉ KOTVIACE  LANO

4 525

PLÁVAJÚCI SPOMIENKOVÝ MONUMENT
KVET LEKNA

KOTVIACE OCELOVÉ LANKO

POZEMNÁ ČASŤ MONUMENTU

TERASOVÁ ÚPRAVA SVAHU

PRIESTOR NA SPOMIENKOVÉ STRETNUTIA

S KVETINOVOU VÝSADBOU

4 525
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PODNOŽ - POHĽADOVÝ BETÓN

BETÓNOVÁ LAVIČKA

STABILIZAČNÉ KOTVIACE  LANO

4 500

UMIESTNENIE SOLÁRNYCH ČLÁNKOV PRE DOBÝJANIE BATÉRIE

LED SVIETIDLO NA BATÉRIU

PVC PLASTOVÁ PERFOROVANÁ DOSKA hr. 10mm

STABILIZAČNÉ KOTVIACE  LANO

KRUHOVÉ DIERY PERFORÁCIE PRVEJ VRSTVY
ANTIKOROVÉHO PLECHU LUPEŇA PAMÄTNÍKU SA
BUDÚ NA MIERU NAHRÁDZAŤ MENAMI S ÚDAJOM O
DOŽITOM VEKU ZOSNULÝCH NA OCHORENIE COVID 19,
KTÝCH POZOSTALÝ O TO BUDÚ MAŤ ZÁUJEM

V POZADÍ VYTVÁRA DOJEM ŠTRUKTÚRY
PRIPOMÍNAJÚCEJ KVIETKY

ANTIKOR DN30

PRVÁ VRSTVA PERFOROVANÉHO PLECHU

DRUHÁ VRSTVA PERFOROVANÉHO PLECHU

PRÍPRAVA KOTVENIA PREVIAZANÁ S VÝSTUŽOV

SITUÁCIA M 1:1000HLAVNÉ KOMPOZIČNÉ UHLY VIDITELNOSTI M 1:2500

PÔDORYSM 1: 50

POHĽAD VÝCHODNÝ POHĽAD JUŽNÝ POHĽAD ZÁPADNÝ

PÔDORYS M 1: 50POPIS KONŠTRUKCIE

POPIS KONŠTRUKCIE
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 Navrhovaný pamätník obetiam pandémie Covid-19 pozostáva z dvoch samostatných
celkov. Ústredný motív tvorí plávajúci objekt inšpirovaný kvetom lekna, ktorý je umiestnený
priamo na hladine jazera tak, že je možné ho pozorovať pod rôznymi uhlami zo každého brehu
jazera, čím púta pozornosť okoloidúcich, ktorým spolu s upokojujúcou hladinou vodnej plochy
priam vyzýva k meditácii. Vzdialenosť objektu a nemožnosť prístupu k nemu symbolizuje
odlúčenie od zosnulých, ktorých život predčasne ukončila skrátila choroba.

 Plávajúci objekt bude skonštruovaný z materiálov na báze PVC. Plávajúca podnož bude
vytlačená technológiou 3D tlače a následne spojená sklolaminátovou vrstvou. Lupene kvetu
vyrezané do plošného číreho materiálu budú následne vložené do oblúkovej drážky. Vo
večerných a  nočných hodinách bude atmosféru objektu dotvárať jemné LED svietidlo
umiestnené v centre kvetu napájané batériou s dobíjaním pomocou fotovoltaických článkov.
Vďaka kotveniu o oceľové lanko natiahnuté medzi brehmi jazera bude umožnené povereným
osobám s prístupom k aretácii systému uviesť objekt do pohybu smerom od brehu, na ktorom sa
bude konať spomienkové zhromaždenie a pridať tým pamätníku nevšednú dynamiku.

 Druhú podstatnú časť tvorí priestor na brehu jazera, určený na rámcovanie pietneho
individuálneho stíšenia či spoločnej spomienkovej udalosti. Zásahom do morfológie brehu sa
vytvorí oblúkové usporiadanie terénnych terás, do ktorých budú v pravidelnom rytme vložené
lavičky z pohľadového betónu. Akcentom tohoto priestoru bude kompozícia štyroch lístkov kvetu
umiestnených na betónovej podnoži nadväzujúcej na tvaroslovie oblúkových lavičiek.
Kompozícia evokuje postupné skláňanie sa k hladine vody a upozorňuje na hlavný objekt.
Pôdorysne pôjde o výsek z prírodného usporiadania lupeňov kvetu v zlatoreznej špirále.

  Konštrukciu lupeňov tvorí po okrajoch ohýbaný antikorový profil obojstranne doplnený
perforovanými antikorovými plechmi. Na mieru vytvorená perforácia plechu využíva kruhové
otvory a písmená v triangulárnej mriežke. Z tejto monotónnej štruktúry otvorov pri bližšom
pohľade vystupuje hlavný text pamätníka: Venované obetiam pandémie Covid-19 v rokoch 2020,
2021, 2022. Pri priblížení sa k povrchu bude možné v perforáciách rozpoznať mená s vekom
úmrtia tých obetí pandémie, ktorých pozostalí si prejavia záujem o takéto zvečnenie ich
pamiatky. Veľký počet mien v povrchu lupeňov odkazuje na výraznú stopu, ktorú pandémia
zanechala tak v našej spoločnosti ako aj v individuálnych príbehoch mnohých z nás.

PAMÄTNÍK OBETIAM COVID-19

Orientačný rozpočet:
projekčné práce, inžiniering a výrobná dokumentácia ... 15 000 €
terénne úpavy, mobilár a nová výsadba   ... 25 000 €
zhotovenie a inštalácia plávajúceho objektu  ... 70 000 €
zhotovenie a inštalácia pevného objektu   ... 50 000 €
spolu                  160 000 €


