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E

D

- hranica ochranného pásma NKP hradisko Molpír

LEGENDA

HRANICE

- hranica NKP hradisko Molpír

KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ

- hranica parciel

- navrhovaná pešia trasa na lokalitu NKP hradisko Molpír

  realizovaná v I. etape návrhu

- existujúca komunikácia - zjazdná

- existujúca pešia trasa NKP hradisko Molpír - ostáva ponechaná

- plánovaná rekonštrukcia cesty II. triedy - súčasť projektu

  Revitalizácia stredu obce Smolenice

- záchytné parkovisko pre lokalitu NKP hradisko Molpír

  - zrealizované v I. etape návrhu

P

P

O- 02

F

OBJEKTOVÁ SKLADBA

- predpokladaný priebeh vonkajšieho opevnenia s valom

  - interpretácia Stegmann - Rajtárová, S.,

- prezentácia objektov odkrytých archeol. výskumom

  v 70 - tych rokoch (Dušek, M.)

- existujúce objekty

- predpokladaný priebeh vnútorného opevnenia s valom

  - interpretácia Stegmann - Rajtárová, S., Dušek, M.

- skupina objektov pôvodných obydlí  - zrealizované

  v I. etape návrhu

- horizontálna informačná tabuľa s prístreškom a posedením

- vertikálna informačná tabuľa

- vertikálna informačná tabuľa s posedením

- existujúca informačná tabuľa - ponecháva sa

- ak sa výskumom potvrdí pokračovanie vnútorného opevnenia -

  prezentovať opevnenie v stratigrafii terénu očistením líca valu

- hranice riešeného územia

- obnova valu s opevnením - prezentácia pevnostného

  múra domurovaním nad terén do výšky 1,3 m

- betónový model hradiska - realizovaný v I. etape návrhu

O- 01

O- 02

- betónový model hradiska

- objekty dobového obydlia realizované formou experimentálnej archeológie

I. nádvorie

II. nádvorie

III. nádvorie

A

B

O- 01

C

- predpoklad pokračovania vnútorného opevnenia, ktoré nebolo

  doteraz preskúmané - ak sa potvrdí, prezentovať v stratigrafii

  terénu

- navrhované objekty pôvodných obydlí - ak sa potvrdia

  archeologickým výskumom

O- 03

O- 03

- objekty dobového obydlia realizované formou experimentálnej archeológie

Pozn.: Štúdia nenahrádza projekt realizácie obnovy pamiatky, navrhuje koncepciu, od ktorej by sa mal odvíjať

ďalší stupeň PD.

Návrh II. etapy vychádza z predpokladov, ktoré by mal potvrdiť archeologický výskum vykonaný v I. etape realizácie

- značený turistický chodník - smer Smolenický zámok


