perspektíva/zákres do vybranej fotografie

Záhrada - Pamätník slobody slova vo Veľkej Mači
Návrh na pamätník Záhrada pracuje s naklonením pozemku a evokuje pocit
nerovnováhy, vychýlenia a trvalej zmeny.

Záhrada je veľkorysá a pritom diskrétna terénna úprava, ktorá svoju sa
divákom odhaľuje postupne, ponúka im súkromie, kľud a zážitok v rámci
živej vidieckej zástavby.
Pri vstupe od ulice je celý pamätník, vrátane zdvihnutého horizontu, ukrytý
v hmote hustého upravovaného zeleného plota (hrab). Návštevníkovi sa
vpredu ponúka drevená lavica na sedenie a vstup do preňho neznámej
situácie cez ponárajúce sa schodisko s betónovými zábradliami.
Predná časť pozemku (v zmysle vstupu od ulice) sa ocitá pod úrovňou
terénu.
Je to miesto tragédie, kontemplácie a piety. Návštevník vstupuje pod
povrch, do terénnej depresie v ktorej zažíva oddelenie od vonkajšieho sveta, do vizuálnych podnetov a čiastočne aj ruchov.
Má možnosť si posedieť v tieni a závetrí pripomínajúcom kláštorné záhrady
typu hortus clausus (centrálne situovaná uzavretá “tichá” záhrada s alegorickým usporiadaním prvkov)
Pohľad návštevníka je nasmerovaný smerom k zvýšenej časti pozemku
(záhrady, pamätníka). Zdvihnutá terénna hrana zakrýva bežnú (všednú)
situáciu naokolo a otvára sa voči horizontu. Tento pohľad prináša nádej a
vznešenú perspektívu. Je alegóriou toho, ako sa tragická udalosť, prepad
našej každodennosti, má potenciál stať platformou pre zmenu pohľadu na
našu budúcnosť, na eleváciu našich morálnych kritérii a nárokov.
Návrh nepočíta so zachovaním žiadnej z existujúcich budov na pozemku,
ako ani iných pôvodných prvkov. Forma (medzičasom ikonického) plota z
deravých tvárnic je tvarovo citovaná na inom mieste, na zadnej stene ponoreného pietneho miesta vo forme reliéfu. Toto miesto bude určené aj na
prípadné zanechávanie sviečok či kvetín a bude obsahovať text o udalosti.
Záhrada počíta aj s dodatočným osvetlením. Je jednoducho uzatvárateľná
prekážkou pri vstupe na schodisko. Vstup pre návštevníkov so zdravotným
postihnutím bude tiež súčasťou riešenia. V podzemí za reliéfnou stenou
bude WC pre návštevníkov a obslužná technická miestnosť.

axonometria

Tabuľka bilancií
celkové riešené územie

Spevnené plochy
Plochy zelene

pobytové a pešie plochy, rozširenie chodníka, pamatník
kvetinová lúka výsev, trvalky + letnicky + zavlaha
terénne úpravy (výkop, presun, úprava - 1200 m3)
objekty, prvky a architektúra návrhu, zázemie, schodisko, strecha

Zastavané plochy

jednotková
cena = € / m2

celková
cena = €

m2

€ / m2

€

80
810
1 200
80

60
40
15
800

4800
32400
18000
64000

množstvo
= m2

1 020

Bilancia plôch

SPOLU

119 200

Bilancia prvkov
Umelecké diela

reliefna stena
oddychové objekty betonove v zahrade
drevené lavice masiv 2m dĺžka
živý plot hraby dĺžka 130 m, spon 0,5 m x 2 rady
vzrastlá zeleň 2x strom, dovoz, osadenie

Iné
SPOLU

ks

€ / ks

€

1
8
6
520
2

30000
3000
2000
8
10000

30000
24000
12000
4160
20000
90 160
209 360

tabuľka bilancií

terénny zlom
situácia 1:200

poznámka

terénna depresia

pôdorys 1PP 1:200

schodisko

pozdĺžny rez 1:200
LÚKA/TRÁVNIK:

ŽIVÝ PLOT

STROMY:

celá plocha bude riešená výsevom, pričom bude rozdelená na plochy
trávnika (pravidelne kosené pochôdzie plochy) a plochy lúky
plochy lúky budú vysiate letničkovou zmesou lúčneho charakteru, druhy
rok moze byt plocha doplnena lucnou zmesou kvetnata luka. (Kvetnata luka
v prvom roku nie je pekna, preto sme zvolili letnickove osivo, kde pocitame
aj so samopresievanim)
pochodzie plochy budu osiate klasickym travnikovym osivom (parkovy
travnik). Tieto plochy sa budu pravidelne podla potreby kosit.
Plochy budu opatrene tryskovou zavlahou, ktora bude spustana len pocas vysevu a v obdobiach dlhotrvajuceho sucha (setrime vodou)

Živý plot bude jednodruhový (Carpinus betulus - hrab obyčajný). Zvolili
sme tento druh aj kvôli tomu, že čiastočne drzi listie aj v zime.
Vysadene budu cca 100-125cm vysoke sadenice (cena 8€/ks)
Bude opatreny kvapkovou zavlahou
Bude vysadeny v dvoch radoch, pricom vnutorna strana bude tvarovana tak, aby vznikol (po rokoch) priechodny tunel pre potreby technickeho
zabezpecenia (pristup pre strihačov plotu,...), pripadne aj pre pristup verejnosti.
bude pravidelne tvarovaný

Sadíme 2ks, pričom jeden v hornej časti, jeden v dolnej časti. Vzhľadom k
rozdielnym podmienkam a zároveň aj symbolicky to budú rozdielne druhy.
Vysadíme vzrastlé jedince výšky 7-9m s minimálnym obvodom kmeňa
45cm.
Budú musieť byť vybavené zavlažovacím systémom a podzemným kotvením.
Spodná časť - Quercus rubra / Quercus robur - duby potrebujú vlhko, krátkodobo zvládnu aj vysokú hladinu podzemnej vody.
Horná časť - Betula nigra / Betula pendula - zvolený druh kvôli menšej korune a nenáročnosti na pôdne podmienky.
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celkový pohľad / naklonená záhrada

pohľad smerom k pietnemu miestu pod úrovňou teŕenu

záhrada pod terénom, ukrytá v hmote živého plota

pohľad smerom k zvihnutému horizontu

vychýlená obyčajnosť / záhrada ako výnimočné miesto
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