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TECHNICKÁ ČÁST NÁVRHU
(materiál, funkčnost v parku, zásahy spojené s realizací)
PIETA
- Vrchol je osazený nízkou platformou s žulových obkladů. Plocha mohyly je tvořena nízkým travním porostem.
- Platforma umožňuje provádění pietního aktů v dny oslav uctění památky veteránů. Mimo tyto dny platforma umožňuje prožitek jiného úhlu pohledu na dané místo (místo zastavení, odpočinku).
VLAJKA
- Vrchol je osazen nerezovou, stožárovou žerdí, kdy prostor žerdi pro umístění vlajky je doplněn konstrukcí
tvarově simulující vlání vlajky. V této konstrukci je napnutá textilní bílá vlajka nesoucí pouze obrysové linie
dělící barevné části České vlajky. Povrch mohyly je tvořen břečťanovým porostem.
- Tato mohyla nemá žádnou funkci praktického využití a měla by pouze sloužit jako místo pro zamyšlení
nad danou otázkou, tématem.
- Při této realizaci mohyly by byl odstraněn pomník československých letců R.A.F. a skácen strom poblíž
pomníku (210.69).
ZÓNA
- Vrchol je osazen betonovým objektem s uzavřeným vnitřním prostorem s vnější strukturou odkazující na
povrch vlnitého plechu. Plocha mohyly je tvořena s neopracovaných lomových balvanů. Jednotlivé mezery
mezi balvany jsou vysypány ornicí, aby zde mohl vzniknout luční porost a bylo umožněno svah mohyly
využívat.
- Do vnitřního prostoru betonového objektu není možno vstoupit, jsou zde pouze otvory umožňující
nahlížet do útrob objektu. Časem by toto místo měly pohlcovat náletové porosty. Měl by zde vzniknout
jakýsi uzavřený, vegetační mikrosvět v naši bezprostřední přítomnosti. Okolní jednotlivé balvany by měli
sloužit k možnosti posazení se.
- Při realizaci této mohyly by byla odstraněna instalace betonového posezení (Venkovní třída)
VLČÍ MÁK
- Plocha mohyly je tvořena kompaktním lučním porostem a samotný vrchol nese pole vlčího máku.
- Při realizaci této mohyly by byl odstraněn balvan s textem připomínající výročí vzniku Československa a
skácená památná lípa. Vše s vědomým toho, že při vysoké důležitosti symboliky a významu tohoto stavajícího památníku a památného stromu by symboly celého projektu mohly tento zásah nahradit.

