
ANOTÁCIA
Konceptuálny zámer pracuje s ideou analýzy osobnej izolácie. Tá sa v rôznych minimálnych mierkach štandardizovaných 
interiérov bytov (garzónka, dvojizbový byt, trojizbový byt) stala našou realitou.

Pamätník obetiam sa skladá zo štyroch symbolov archetypálnych foriem, inšpirovaných dispozíciou bežných bytov a 
adekvátnym počtom osôb v izolácii - stôl, pec, posteľ, vaňa. Symboly sú nositeľom miery izolácie nás všetkých. Jedálenský 
stôl je jediným miestom pre socializáciu rodiny, interakciu s okolím a prácu. Pec (abstrakcia kuchyne) je priestor pre pokojné 
stretnutie v trojici. Posteľ je priestor intimity partnerov. Vaňa je symbol súkromia.

Pozícia jednotlivých častí pamätníka reaguje na podklad participatívneho plánovania, na pobyt pri jazere, tranzit územím a 
problematické aspekty súčasnej situácie.

Štyri symboly, štyri stupne izolácie sú umiestnené na spojnici najotvorenejšieho vstupného priestoru a najuzavretejšieho, 
nedostupného a oploteného územia. Spojnicu pretínajú sústredné kružnice spájajúce miesta s podobným počtom osôb, 
ktoré pobývajú v priestore. Každé zo štyroch miest má pre svoju úroveň sociálnej interakcie a svoju exponovanosť adekvátne 
priradené miesto na tejto pomyselnej spojnici. Stôl - centrálny exponovaný priestor s násypom, Pec - priestor v hustejšej 
vegetácii, Posteľ - mólo, Vaňa (fontána) na nedostupnom mieste v jazere. 
 
Hlavným pietnym miestom je stôl. Mierka stola symbolizuje odlúčenosť spolusediacich. Prienik stola s násypom dáva prírode 
možnosť zmocniť sa prostredia tvoreného ľudskou činnosťou v čase zastabilizovanej ľudskej aktivity v exteriéroch. Pamätník by 
mal v procese starnutia prirodzene prenechávať priestor pre rast vegetácie, prirodzené zvetrávanie, vrstvenie pôdy, náletových 
rastlín, pretekanie vosku a rast húb. Údržba a sňou spojené náklady by sa mali vo výraznej miere minimalizovať.

Všetky štyri časti pamätníka budú realizované z hlinených tehál. Na ich tvorbu sa použije existujúci materiál z lokality, ktorý 
vznikne pri stavebných úpravách v procese revitalizácie. Časový harmonogram a logistika realizácie diela by mala byť súbežná 
s prípravnými stavebnými prácami, kedy sa spracuje odňatá zemina do tehál a realizujú sa základové konštrukcie pre pec, stôl 
a pilótové konštrukcie pre vaňu. Posteľ bude umiestnená na móle, preto bude potrebná koordinácia existujúcej projektovej 
dokumentácie z dôvodu zvýšeného zaťaženia. Následne sa pri realizácii mobiliáru a sadových úprav umiestnia murované 
konštrukcie, násyp a vegetácia.

Hlinené tehly - využitie 
materiálu z procesu stavebných 

úprav lokality jazera Rohlík.

Stôl, hlavné pietne miesto 
Stôl je symbolom stretnutia a interakcie. Úpravou mierky stane miestom odlúčenia a odovzdáva sa vplyvu prírodných procesov.

Pec, abstrakcia kuchyne
miesto stretnutia úzkej skupiny

Posteľ
priestor intimity partnerov

Vaňa
symbol súkromia

Garzónka
1 osoba v izolácii

Dvojizbový byt
2 osoby v izolácii

Trojizbový byt
3 osoby v izolácii

Symboly izolácie

POZÍCIE - DIAGONÁLA SPÁJAJÚCA NAJFREKVENTOVANEJŠIE A NAJIZOLOVANEJŠIE MIESTO ÚZEMIA - 
JEDEN Z HLAVNÝCH VSTUPOV A OKRAJ LOKALITY UKONČENÝ OPLOTENÍM
VÝSTUPY Z PROCESU PARTICIPÁCIE, S.14

PÔDORYS, M1:400

REZ, M1:400

POHĽAD, M1:400

POZÍCIE - SÚSTREDNÉ KRUŽNICE SPÁJAJÚCE MIESTA S POROVNATEĽNÝM POČTOM ĽUDÍ TRÁVIACICH 
V ÚZEMÍ ČAS S PRAVIDELNÝM ODSTUPOM 40 METROV
VÝSTUPY Z PROCESU PARTICIPÁCIE, S.19

NAVRHOVANÁ SITUÁCIA, M1:1200 - PRIENIK DIAGONÁLY URČUJÚCEJ SOCIALIZÁCIU A IZOLÁCIU A 
KRUŽNÍC POPISUJÚCICH HUSTOTU POHYBU A POBYTU OSÔB VZNIKAJÚ PRIESTORY PRE JEDNOTLIVÉ 
ČASTI PAMÄTNÍKA

A B C

Predpokladaný rozpočet   popis / poznámka                 náklady
hlavná časť pamätníku   stôl (priemer 35m), železobetónový základ, hlinená tehla,           87 000 €
      roznášacie oceľové platne, kotvenie
sadové úpravy    násyp na hlavnej časti pamätníka, cca 425m2             45 000 €
      úprava okolia, vrátane sadových úprav pri peci 
2xmurovaný prvok    pec (2x1,6x4,2m) a posteľ (3,5x2x0,9m)              12 000 € 
      hlinená tehla, železobetónový základ / úprava bet. móla 
fontána     vaňa (1,8x3x2,5m), železobetónové stĺpy,              16 000 €
      pilótové základy, čerpadlo, inž. siete

spolu                         160 000 €
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