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Sprievodná správa.
Predmetom riešenia projektu je rekonštrukcia a úprava okolia pomníka SNP, ktorý sa
nachádza oproti sídlisku Západ, naproti hlavnej cesty, vedúcej do Tvrdošína, v blízkosti
benzínovej čerpacej stanice a miestnej časti Hálečkova, k. ú. Trstená.

Terajšia situácia:
Pomník sa nachádza na mierne svahovitom území, ktoré zo západnej strany ohraničuje pásmo
lesa a blízko ležiaci kameňolom. Z východnej strany terén klesá smerom k malému Vlčiemu
potoku.
V súčasanosti je pomník schátralý, jeho jednotlivé kamenné časti a kamenný reliéf sú
vplyvom počasia a času zašpinené, miestami na ne prenikol machovitý povlak.
Prístup ku pomníku je od hlavnej cesty a zastávky autobusu len cez trávnatý porast, čo je dosť
nevýhodné hlavne v daždivých mesiacoch, kedy sa tvorí blato. Takisto oplotenie pomníka je
už poškodené hrdzavením jednotlivých častí. Jeho konštrukčné stvárnenie okolo riešeného
pomníka nie je moc vhodné z estetického hľadiska. V ohrade sa ďalej nachádza niekoľko
ihličnatých stromov v tesnej blízkosti pomníka, z ktorých niektoré už pomaly vysychajú
a bolo by vhodné ich ošetrenie, alebo zváženie ich umiestnenia hlavne od hlavnej cesty.

Návrh riešenia:
Po ohodnotení situácie a geodetickom zameraní ako podkladu pre ďalšie riešenie bol
navrhnutý postup rekonštrukcie pomníka a úpravy jeho okolia:

A. Vytvorenie pešieho chodníka od hlavnej cesty.
Prístupový chodník má šírku 2,0m. Bude tvorený štrkovým násypom na zhutnenej
pláni v zložení:
štrková vrstva (8-16mm)
drvené kamenivo (16-32mm)
zhutnený násyp

50mm
100mm

Danú úpravu – pás široký 0,9m použiť aj z čelnej strany obdĺžnikového kamenného
ohradenia pomníka.
Celková plocha chodníka je cca 127 m2.
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B. Očistenie poškodených častí pôvodnej stavby.
Jedná sa o čistenie hlavného prístupového schodiska spojené s vyrovnaním stupňov,
ďalej očistenie obruby okolo pomníka a samotného kamenného reliéfu.
Pri čistení jednotlivých kamenných blokov dávať pozor aby nedošlo k poškodeniu
kamenného reliéfu.

C. Výmena kamenných stupňov pred hlavným vstupným schodiskom.
Pred hlavným vstupným schodiskom sa nachádzajú 4 kamenné stupne, ktoré sú už
prerastené trávou a čiastočne zasypané.
Tieto poškodené časti bude treba vymeniť za nové s osadením ešte jedného
nástupného stupňa (celkom 5ks).
Jednotlivé kamenné bloky sú dlhé 2 x 1075mm (dĺžka celého stupňa 215cm), široké
60cm a hrubé 20cm. Úprava podložia je nasledujúca:
ložná vrstva (4-8mm)
drvené kamenivo (8-16mm)
zhutnený násyp

50mm
150mm

D. Výmena ohradenia okolia pomníka.
Výmena pôvodného ohradenie za nové, ktorého jednotlivé časti tvoria oceľové stĺpiky,
navzájom pospájané reťazami (previs reťaze cca 10cm), osadené od seba navzájom vo
vzdialenosti 1,5m (viď situácia).
Stĺpik je tvorený z oceľových rúr priemeru 80mm, hr. 6-8mm, ktoré sú z vrchnej
strany prekryté čiapkou na zabránenie prenikaniu vody.
Výška stĺpika nad úrovňou terénu je 60cm. Stĺpik je osadený do zeme a spevnený
kamenným obsypom alebo dobetónovaním do hĺbky 1,0m.
Celkový počet kusov stĺpikov:
41ks
Celková dĺžka reťaze:
cca 64m

E. Očistenie a prekrytie oceľových rúr – podstavcov pre osadenie vlajok.
Pri prieskume boli v zemi zistené osadené rúry, ktoré zrejme slúžili na osadenie
vlajok, tieto bude treba vyčistiť a prekryť čiapkou na zabránenie prenikaniu vody.

F. Osadenie nástupného kamenného stupňa pri čelnej strane pomníka.
Kamenný blok je dlhý 2 x 100cm (dĺžka celého stupňa 200cm), široký 30cm a hrubý
20cm. Úprava podložia je nasledujúca:
ložná vrstva (4-8mm)
drvené kamenivo (8-16mm)
zhutnený násyp

50mm
150mm
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G. Dotvorenie vnútra obdĺžnikového kamenného ohradenia pomníka.
1. Vybudovanie vypuklého dvojdielneho kvetináča v strede obdĺžnikového
kamenného ohradenia pomníka.
Stredová priečna os rozdeľuje vnútro pomníka na 2 časti. Segmentový výrez kruhu
v pôdoryse (150°) vystupuje do priestoru do výšky 1,1m nad úroveň podlahy
chodníka. Svojím zošikmením tvorí smerom k deliacej stene tvar postupne
narastajúceho kopca. Ideový zámer je vyjadrenie povstania ľudu proti utláčateľom.
Predelením prvku vstupuje pozorovateľ do diania a dostáva sa až ku kamennému
reliéfu. Celý kvetináč je postavený na základe do nezamrznej hĺbky 1,35m od
upraveného terénu. Vnútro môže byť sčasti tvorené schodovitým narastaním
betónových debniacich tvárnic alebo kamenných blokov ukladaných a spájaných
na seba. Tieto potom tvoria základ pre nasypanie zemného substrátu a vysadenie
kvetového záhonu trvaliek. Deliaca stena je železobetónová, hrúbky 15cm a je
obložená kamenným obkladom - bridlica, ktorý môže byť tmavší a tvoriť svojim
prevažne vertikálnym členením určitý náznak rozrezaných častí obidvoch
kvetináčov.
Pôdorysná plocha kvetináčov: 2 x 5,18m2

2. Osadenie podstavca pre kladenie vencov a sviec pri päte kamenného reliéfu.
Pri päte reliéfu pomníka je osadený podstavec z umelého kameňa s pôdorysným
rozmerom 2,0 x 1,15m. Výška podstavca je 0,9m od úrovne podlahy chodníka.
Slúži na kladenie vencov a zapaľovanie sviec a kahancov. Stredná časť podstavca
je svetlá a bočné sú tmavšie.
Podložie podstavca je betónové, hr. 15cm, zaliate na vrstve drveného kameniva
(8-16mm) o hrúbke takisto 15cm.
Pôdorysná plocha podstavca: 2 ,17m2

3. Vybudovanie pochôdznej časti v strede pomníka.
Stredom obdĺžnikového pomníka vedie chodník z kamennej dlažby, oddelený od
okolia kamennými obrubami (š. 15cm). Úprava podložia je nasledujúca:
kamenné kocky
ložná vrstva (4-8mm)
drvené kamenivo (8-16mm)
zhutnený násyp
Pôdorysná plocha chodníka: 13,86m2

4/6

do 120mm
30mm
150mm

Pomník SNP – rekonštrukcia a úprava okolia, Trstená
zák. č.: 100511
arch. č.: 05/2011
Architektonická štúdia
Investor: Mesto Trstená, vybavuje: Ing. Horinková M.
Vypracoval / autor návrhu: Ing. arch. Peter Straka
Stavba:

4. Vyplnenie okolie stredu obdĺžnikového kamenného ohradenia drevnými
štiepkami alebo kôrou zo stromov.
Po bokoch kvetináčov je vysypaná a zrovnaná vrstva drevených štiepkov alebo
stromovej kôry do hrúbky 100 - 125cm. Táto je od zhutneného násypu oddelená
vrstvou geotextílie na zabránenie prerastania trávy. Od ostatných plôch je oddelená
kamennými obrubami (š. 10cm)
Pôdorysná plocha: 2 x 10,95m2

5. Vyplnenie okolie stredu obdĺžnikového kamenného ohradenia kamennými
riečnymi okruhliakmi.
Poslednou plochou je vrstva riečnych okruhliakov do hrúbky 100cm. Je takisto
od zhutneného násypu oddelená vrstvou geotextílie na zabránenie prerastania
trávy. Od ostatných plôch je oddelená kamennými obrubami (š. 10cm).
Pôdorysná plocha: 2 x 8,15m2

H. Osadenie lavičiek.
Mobiliár okolia pomníka tvoria dve lavičky. Sú umiestnené na mieste, kde je možné
priestor dobre opticky odvnímať. Je vhodné použiť lavičky s oceľovou nosnou
konštrukciou a dreveným obložením častí, určených na sedenie podľa priloženej
vizualizácie.

I. Dotvorenie umelého osvetlenia pomníka.
Prípojku tvorí zemný kábel podľa určenia odborníkom. Dĺžka zemného kábla od cesty
po najbližšiu lampu je cca 45m.
Jednotlivé prvky sú 2 uličné lampy popri chodníku, ďalej 2 prízemné bodové svietidlá
(výška do 0,5m) na začiatku chodníka, vedúceho stredom pomníka a nakoniec 2
prízemné osvetľovacie zariadenia, umiestnené v rohoch obdĺžnikového kamenného
ohradenia pomníka, ktoré budú vhodne nasvetľovať celý pomník s kamenným
reliéfom.
V Trstenej 03. 06. 2011

Vypracoval: Ing. arch. Peter Straka
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Výkresová dokumentácia.

Zoznam výkresov:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Širšie vzťahy
Fotodokumentácia – skutočný stav
Situácia, členenie parciel
Pôdorys pomníka – návrh riešenia
Priečny rez pomníkom – návrh riešenia
Priestorové vizualizácie – návrh riešenia
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Sprievodná správa.
Po konzultácii s mestom Trstená a jeho kultúrnou komisiou boli prevedené zmeny na
architektonickej štúdii, týkajúce sa bodov G1, G4 a G5.
Zmena oproti pôvodnej architektonickej štúdii:
G.

Dotvorenie vnútra obdĺžnikového kamenného ohradenia pomníka.
1. Vybudovanie kvetináča okolo stredu obdĺžnikového kamenného ohradenia
pomníka.
Stredová priečna os rozdeľuje vnútro pomníka na 2 časti.
Pôvodný do výšky vystupujúci kvetináč bol nahradený len pôdorysným riešením
jeho nového vzhľadu, kde vnútro tvoria vysadené kvety a to trvalorastúce po okraji
a záhony nízkorastúcich kríkov ruží smerom k stredu.
Pôdorysná plocha kvetináčov: 2 x 6,81m2
4. Vyplnenie okolie stredu obdĺžnikového kamenného ohradenia drevnými
štiepkami alebo kôrou zo stromov.
5.
Zmenilo sa len pôdorysné usporiadanie a plocha podĺa priložených výkresov.
Pôdorysná plocha: 2 x 10,10m2

6. Vyplnenie okolie stredu obdĺžnikového kamenného ohradenia kamennými
riečnymi okruhliakmi.
Zmenilo sa len pôdorysné usporiadanie a plocha podĺa priložených výkresov.
Pôdorysná plocha: 2 x 6,86m2
Prílohy :
6.
7.

Pôdorys pomníka – návrh riešenia
(dodatok č. 01)
Priečny rez pomníkom – návrh riešenia
(dodatok č. 01)
Priestorové vizualizácie – návrh riešenia
(dodatok č. 01)

M 1:

200

1 x A4

M 1:

100

1 x A4

-

1 x A4

V Trstenej 22. 06. 2011
Vypracoval: Ing. arch. Peter Straka
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