
Pozdĺžny rez

Situácia 1:1000

20,00 %

1. Opätovné zblíženie sa počas každodenného použivania

• 30 000 obetí COVID-19 spôsobila polarizácia spoločnosti a zhubný vplyv sociálnych medií: vážna choroba vs. výmysel, opatrenia vs. ignorovanie, vaxeri vs. antivaxeri.

• Pamätník ako pontónový most zužujúci sa zo šírky 3 metrov na okrajoch k 1,2 metra v strede, prináša moment krátkeho zblíženia protisebe idúcich ľudí. Vnímanie ľudskosti v 
polarizovanej spoločnosti je esenciálnym predpokladom na zvládnutie výziev, ktoré nás čakajú. Buďme k sebe blízko a vnímajme našu ľudskosť.

4. Priestorové a konštrukčné riešenie

• Urbanistické riešenie
Most ako objekt každodenného používania prinesie možnosť skrátenia cesty pre peších, vďaka čomu bude trávnatá plocha pred polikliniku ešte viac aktívna a podporí sa toto 
obľúbené miesto stretávania, rozhovorov a relaxovania. Nova trasa sa nesledné smiernym oblúkom stočí cez lesík k bufetu rohlík. Územie takto dostane nové plnohodnotné pešie na-
pojenie zo severovýchodu. V priamom smere bude výškový rozdiel prekonávaný schodiskami a bočnom smere na Mondrian bezbarierovými rampami. Takto vznike k novému veľkému 
okruhu, menší a umožní krátke prechádzky s atraktívnym pohľadom z hladiny jazera a v bezprostrednej blízkosti prírody.

• Použité materiály
Pontónový most bude tvorený nástupnými schodami, bezbariérovými rampami a mólom z pohľadového betónu, ktorešpondujúcimi s návrhom revitalizácie. Samotný most bude k 
betónovým mólam pripojený kĺbovo cez krátke plošinky, aby bol zabezpečený pohyb mostu na meniacej sa hladine jazera počas roka. Samotný most bude tvorený dvoma pontónovy-
mi segmentami, spojenými ľahkou konštrukciou z pororoštu pre efekt, prekročenia vodného toku. Obidve plávajúce hmoty pontónu budú tvorené plastovými prípadne plechovými 
pevne pospájanými barelmi, navrhnutými tak, aby boli celé pod vodnou hladinou. Na ňou bude vnímateľný iba samotná pochôdzna plocha tvorená podkladným roštom a doskami s 
kompozitného materiálu tmavošedej farby. Lamely zo stmaveného nerezového plechu o šírke 10 cm a výške 150 cm. Lamely budú zo svojej vonkajšej strany potiahnuté jemnou nere-
zovou sieťou pre bezpečné prechádzanie mostom. Lamely budú opatrené malými LED svietidlami na solárne nabíjanie pre vizuálnu pohodu v noci.

3. Pamiatka obetiam

• 30 000 obetí. Číslo tak neuveriteľne 
vysoké, že už nie sme schopní ho 
vnímať viac, iba ako číslo.

2. Spomienka na pandémiu COVID-19

• Počas pandémie bol každý z nás sám so sebou, postavený pred fundamentálne otázky zmeny svojho života s cieľom prežiť a neohroziť svojich blízkych. Pred takéto rozhodnutia bol 
predtým málokto z nás postavený.

• Prechádzanie po moste postupne, v sekvenciách, prináša živé spomienky na pandémiu. 

Sekvencia 1  

Človek bezprostredne po vstúpení na movst zacíti jeho 
mierne chvenie, čo rozochveje aj jeho samého. Kráčaním 
ďalej pocit neistoty silnie, kedže lamely, tvoriacie 
zábradlie, sa vizuálne otvárajú a prinášajú len malý pocit 
bezpečia. 

Sekvencia 2  

V strede, v najužšom mieste mosta, človek príde až k per-
forovanému miestu mosta, kde akoby prekonávajúc rieku 
Styx musí vedome spraviť rázny krok vpred.

Sekvencia 3  

Za týmto miestom sa most opäť roširuje a lamely sa vi-
zuálne zatvárajú, čo prináša pocit bezpečia a úľavy. Plo-
cha lamiel je však z tejto strany popísaná menami obetí. 
Títo ľudia už krok vpred nedokázali spraviť. Cesta je 
rovnaká v oboch smeroch.

Pôdorys 1:500

• Osadenie diela
Celková dĺžka mosta je 71 m. Most bude realizovaný mimo pozemku v segmentoch vhod-
ných na prepravu a tie následne budú montované namieste. Hlavné dva segmenty mosta 
budú kĺbovo spojené s mólami ako aj so stredovým prvkom z poroštu pre prenesenie po-
hybov od plávajúcich segmentov. Podľa potreby bude zrealizované bezpečnostné kotvenie 
lanami do dona jazera.

• Predpokladané ročné náklady na údržbu
Cca 2 000 Eur na bežnú údržbu

• Predpokladané investičné náklady
Návrh bol koncipovaný s cieľom rešpektovať indikovaný rozpočet:
160 000 Eur.

Priečny rez

1.  Zužovanie smerom do stredu 2.  Priehľady von 3.   Centrálny bod zlomu

1.  

2.  2.  
3.   

MOST SPOMIENOK A ZBLÍŽENIA
Pamätník obetiam COVID-19

• Zadné strany lamiel, vnímané pri 
odchoda z mosta, budú popísané 
menami 30 000 obetí. Iba tak-
to budeme znovu schopní vidieť 
za každým čislom človeka, ktorý 
musel umrieť. Lamely sú kotvené 
do pontónu, ktorého horná hrana 
je ponorená vo vode. Každá z nich 
takto znázorňuje pomník vyrasta-
júci priamo z pokojnej hladiny 
jazera.

20,00 %

Aktivovanie 
verejného 
priestoru

1.    Pontónový blok

2.    Dosky s kompozitu na rošte

3.    Nerezové lamely kotvené do pontónu

4.    Jemná nerezová sieť




